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Forslag til ny Vindmølleplan for Slagelse Kommune 
- Høringssvar fra Vestermose Lokalråd 
 
 
Byrådet i Slagelse valgte i slutningen af 2011 at sende et forslag til kommuneplantillæg i offentlig 
høring frem til 13. februar 2012. 
 
Tillægget vedrører kommunens kommende vindmølleplan og har til formål at åbne mulighed for at 
sanere de nuværende ca. 100 vindmøller i kommunen, så der i fremtiden i stedet kan findes plads til 
at opføre nye og større vindmøller af en højde på 100-150 meter til erstatning for disse. 
 
Til dette formål er der i alt peget på 6 egnede områder i kommunen som helhed, som fremover skal 
”huse” disse kæmpemøller. To af de udpegede områder ligger i Vestermose-området - dels ved St. 
Frederikslund og dels mellem Næsbyskov og Vestermose Å, hvorfor Vestermose Lokalråd finder 
det nødvendigt at kommentere på det fremlagte forslag. 
 
 
Generelle bemærkninger 
 
Der er foretaget en strategisk miljøvurdering af den foreslåede vindmølleplan, hvilket givet er det 
normale i sådanne tilfælde. Det synes dog utilstrækkeligt, når det gælder en vindmølleplanlægning 
som denne, idet det efterlader de berørte lokalområder og beboere i stor uvidenhed. Som det 
fremlægges skal der udarbejdes VVM-redegørelser i forbindelse med konkrete projekter, som kan 
ende med, at en opstilling alligevel ikke bliver til noget. I tiden fra kommuneplantillæggets 
eventuelle vedtagelse til noget sådan sker, kan der gå endda lang tid, og nære naboer til de 
udpegede områder risikerer i denne periode at være stavnsbundet grundet usikkerheden. 
 
Vi er bekymret for, at der ikke tages tilstrækkelig notits af den lavfrekvente støj, som vindmøllerne 
producerer, og som for mange er voldsomt generende. Placering af så store møller i umiddelbar 
nærhed af beboelse vil - uagtet afstandskravet på 4 x møllens højde - forringe naboejendommenes 
værdi og i værste fald gøre ejendommene usælgelige. 
 
Visualiseringen af projekterne er efter vores mening utilstrækkelig til at vise, hvilken påvirkning de 
to opstillinger vil have for vores lokalområde. Der er udvalgt tre fotostandpunkter; men heri 
udelades ”udsigten” til møllerne fra indtil flere samlede landsbybebyggelser såsom Næsbyskov, 
Nordrup og Tyvelse. Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved, om den landskabelige påvirkning fra de 
to udpegede områder er tilstrækkeligt belyst. 
 



Overordnet set lader det ikke til, at den vandmølleplan, som nu er fremlagt i høring på tilstrækkelig 
vis sikrer, at de nuværende ”gamle” møller skrottes, når de nye og meget større skal opføres 
(medmindre de selvfølgelig ligger lige oveni hinanden). Vi frygter derfor, at saneringen vil strække 
sig over uforholdsmæssig lang tid, idet nye og gamle møller vil kunne eksistere samtidig. På den 
måde vil vi samlet set i kommunen blot blive endnu mere belemret af vindmøller og deres negative 
påvirkning på nærmiljø og borgere, hvilket vi ikke anser som formålstjenligt. 
 
 
Specielt vedr. udpegningen ved St. Frederikslund 
 

• Kan det være rigtigt, at man udpeger et vindmølleområde, som vil berøre et område udlagt 
som skovrejsningsområde? 

• Er der ved udpegningen taget højde for en eventuel turbulens skabt af den nærved liggende 
skov? 

• Vi er uforstående overfor, at man vælger at udpege et område i umiddelbar nærhed af en 
fritliggende landkirke, når kommunens egen visualisering af projektet viser, at det i den grad 
vil ændre karakteren af kirkeomgivelserne. 

• Når der i forslaget peges på, at der kan blive problemer med det udpegede område i forhold 
til trafiksikkerhedsmæssige hensyn på motorvejen undrer det, hvorfor dette ikke undersøges 
til bunds. Det er vel ikke lettere på et senere tidspunkt end det vil være nu, hvis det kan ende 
med at betyde, at det øst-vest gående ”ben” af udpegningen helt må udelades. 

 
 
Specielt vedr. udpegningen ved Næsbyskov 
 

• Kan det være rigtigt, at man udpeger et område, der delvist berører et 
naturbeskyttelsesområde? At området i dag huser 2 områder med mindre vindmøller er vel 
ikke et argument for at se bort fra dette? 

• Af miljøvurderingen af denne opstilling fremgår det, at 3 nye, store møller ikke vil støje 
væsentligt mere end de eksisterende 2 x 3 vindmøller. Der lægges imidlertid op til at der kan 
opstilles helt op til 5 nye, store vindmøller, hvorfor den forventede, fremtidige støjbelastning 
vil være væsentligt større end i dag. Dette synes forsøgt skjult i den fremlagte plan. 

• Nogle mulige vindmølleområder er taget ud af forslaget til vindmølleplanen grundet 
landskabelige værdier. Det er vores opfattelse, at netop dette område rummer store 
landskabelige værdier i form af ådal og høj beliggenhed med udsyn til Slagelse by, hvorfor 
der også her er landskabelige hensyn at tage. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Vestermose Lokalråd ved formand Anja Krag 


