
Lemvig 15. august 2022 

Lemvig Kommune,  

Rådhusgade 2,  

7620 Lemvig 

Høringssvar til Lokalplan 233 En vindmølle på Thyborøn Sydhavn. 

Da lokalplanen for en ny mølle i Thyborøn ikke rigtig forholder sig til vores debatindlæg afgiver vi nu et 

høringssvar, med håb om kompenserende foranstaltninger i Natura 2000 området. 

Lokalafdelingerne i Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har tidligere i et 

debatindlæg luftet vores betænkninger i forhold til planerne omkring etablering af en ny vindmølle på 

Thyborøn Sydhavn. Ved gennemgang af lokalplanlægningsforslaget finder vi ikke, at vores bemærkninger er 

blevet vurderet grundigt nok i miljøkonsekvensrapporten. 

Møllen ønskes placeret imellem allerede eksisterende møller. Vores betænkeligheder går især på den 

meget korte afstand til Natura 2000 område N28.  

Den beskyttende afstandszone på 4 x møllens højde, som fordres i forbindelse med boliger, mener vi også 

bør gælde for naturen, og ikke mindst, når det påvirker et Natura 2000 område. 

For fugle og dyreliv ønsker vi, at der i miljøkonsekvensrapporten især fokuseres på forhold som 

akkumulerende støj (høj/lavfrekvent), skyggeafkast, solblink fra møllerne, og endelig kollisionsfaren for 

trækkende fugle. Her foreslår vi, at der redegøres for hvordan nattrækkende fugle, opfatter de røde blink 

på nacellen ved deres navigation, og ikke sanser faren ved de 70-80 m. lange uoplyste snurrende vinger. Vi 

kender ikke undersøgelser herfor. 

I lokalplanen pointers det, at det kun drejer sig om en ny mølle. Men ser man på de allerede etablerede 

møller, og deres afstandszoner til Natura 2000 området (se bilag), så er der tale om en akkumulerende 

virkning, og her fremgår det, at eksisterende møller allerede har en mulig påvirkning. 

Miljøkonsekvensrapporten har kun taget højde for at undersøge påvirkningen for flagermus. 

Thyborøn fjord er en vigtig yngle- og rasteplads for et stort antal andefugle og vadefugle. Ligeledes er 

området vigtigt for padder og dyr. Det er forhold, vi mener er meget væsentlige at få grundigt bearbejdet i 

en miljøkonsekvens rapport. 

På baggrund af tidligere møllers mulige påvirkning og en ny mølles etablering, anbefaler vi at der 

kompenseres og naturforbedres i Natura 2000 området. En mulighed kunne være en ny ø i den nordlige del 

af Thyborøn fjord?  

Vi vil gøre opmærksom på, at Natura2000 områderne i DK netop nu er i revision.  

Bilag: Ny mølle i Thyborøn, afstandszoner. 
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