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Lemvig 27.maj 2020 

Høringssvar, solcelleparker 

 

Til Lemvig Kommune 

 

DN-Lemvig har følgende kommentarer til de 6 solcelleprojekter som kommunen har sendt i høring. 

Da det ikke er færdige projekter men mulige projekter, er kommentarerne af generel karakter. 

 

Ramme: 

Anlæg af et større solcelleområde nord for Rammedige vil blive et dominerende indgreb i 

landskabet, også ret tæt på Rammedige. Synligheden vil være markant og da det i forvejen er et 

udmærket landbrugsområde med småbiotoper af værdifuld natur, vil anlægget skade både landbrug, 

natur og oplevelsen af landskabet. Området egner sig iøvrigt ikke til et power2X-anlæg. Et sådant 

anlæg hører hjemme i et større udlagt industriområde. 

 

Lemvig Biogas: 

15 ha stort areal lige øst for Lemvig Biogas. Området ligger ca. 10-12 meter lavere pga. tidligere 

grusgravning.  Ingen indvendinger. 

 

Klimapark Høvsøre: 

Førend en evt. Klimapark Høvsøre kan defineres arealmæssigt, må der udarbejdes en VVM-med 

særlig fokus på Natura 2000/Ramsar-områderne og de mange fugle, der lever her. I forbindelse med 

udarbejdelsen af landsplandirektivet for udvidelsen af Prøvestationen mod syd på bekostning af 

Natura 2000, blev en mulighed for at naturgenoprette arealet langs Ramme Å fra pumpestationen op 

til Høvsørevej anbefalet af Orbicon. Det ville give langt bedre forhold for fuglene i Natura 2000-

området og derfor erstatte tabet af areal til prøvestationen, men planen blev tabt på gulvet pga af 

modstand fra Energistyrelsen. Der blev i stedet som en sølle erstatning udlagt 35ha mark som nyt 

Natura-areal. Det virker helt urimeligt hvis naboarealet hertil nu skal være en stor solcellepark, der 

næppe kan undgå at forringe fuglenes forhold i området yderligere.  

Der er derfor endnu større behov for at gennemføre den føromtalte naturgenopretning, hvis man går 

videre med planerne om en solcellepark. 

 

Landskabet er meget fladt og en evt. skærmende ny bevoksning omkring dette anlæg er urealistisk 

pga. vejr og vind.  

Endvidere skal et evt. Power2 X-anlæg, som kunne komme på tale, når den store transformerstation 

ved Voldermark (Thor) bliver opført, allerede nu klarlægges. 

Et tidligere lovet infohus fra Risø lader stadig vente på sig. Der bliver brug for et sådant hvis der 

også opføres en Klimapark her! 

 

 

 



Klimapark Nees Hede og Fjordsidevej: 

DN Lemvig kan fuldt ud tilslutte sig de af LK fremførte synspunkter under afsnittet 

"Projektbeskrivelse", hvor der tænkes på en kommunal dialog med drænlaget og de 3 

forslagsstillere + Fjordside omkring et større samlet projekt, der inddrager de nedennævnte 

elementer. 

Generelle bemærkninger til solcelleprojekter: 

*genskab vådområder på arealerne i overensstemmelse med de gamle kort. 

*Arealerne imellem cellerne skal plejes så der bliver plads til en blomsterrig flora. Plantematerialet 

skal fjernes ved slåning og kun slås meget tidligt og/eller i sensommeren. Hvis blomsterfloraen ikke 

kan genskabes af sig selv, kan der evt. udsås blomsterstriber eller udplantes blomsterfelter, alt 

sammen fra lokalområdet. Hvis arealet i stedet afgræsses, skal dette ske udenfor blomstringstiden 

eller med et græsningstryk der svarer til helårsgafgræsning. 

*Plantning af skærmende hegn skal ske efter Miljøstyrelsens retningslinjer for tilskud til hegn. 

*Iht. Lemvig Kommunes retninglinjetekst pkt. 9 om passage skal dette sikres både for de større dyr 

igennem uhegnede korridorer og sluser for de mindre dyr som ræve, harer m.fl. igennem selve 

hegnet. 

Jens Johan Brogaard 

Formand for DN-Lemvig 


