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Hermed fremsendes DN Struer’s bemærkninger til opstilling af nye vindmøller ved 

Stokhøjvej på Thyholm. 

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at DN Struer glæder sig over, at kommunen arbejder 

for en fortsat ambitiøs udbygning af vedvarende energi. En hurtig omstilling er helt nød-

vendig, hvis vi skal nå at bremse klimaforandringerne og leve op til nationale-  og interna-

tionale mål på klimaområdet. Vi ønsker naturligvis, at udfasningen af fossile brændstoffer 

sker så hurtig som overhovedet muligt. DN – som tidligere nævnt i vore bemærkninger til 

debatoplægget for vindmøller på Thyholm – værdsætter, at Struer Kommune er blevet kli-

makommune. I forbindelse med det omtalte projekt ærgrer det dog DN Struer, at vindmøl-

lerne foreslås opstillet  i et naturskønt område på Thyholm, der i forvejen visuelt er meget 

belastet af vindmøller.  

Vi er bekendt med, at der i projektet redegøres for eksisterende vindmøllers placering. Det 

fremgår, at fire af de nærmeste enkeltstående møller fjernes ved projektets gennemførel-

se. I dag er der 17 stk. vindmøller inden for en radius af 3 km fra projektområdet. Det frem-

går af VVM rapporten, at det vurderes, at de nye møller generelt vil fremstå markant eller 

dominerende i nærzonen. 

Vi har også noteret os, at der fra projektområdet er 1,7 km til nærmeste del af EF-habitat-

område H28 og ca. 3 km til nærmeste del af EF-fuglebeskyttelsesområde F27. Sydøst for 

projektområdet ligger Natura 2000-område N62. 7 km øst for projektområdet ligger Natura 

2000-området N31. 



Den overordnede målsætning for Natura 2000-områderne er, at naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget opnår eller bibeholdes med gunstig bevaringsstatus. 

Det skal ligeledes bemærkes, at den del af projektområdet, der ligger vest for jernbanen 

(mølle 1, 2 og 3), ligger inden for et ifølge kommuneplanen vedtaget skovrejsningsområde. 

Skovrejsningsområdet har stort sammenfald med områdeudpegningen for særlige drikke-

vandsinteresser. 

Vi er i DN Struer af den holdning, at Thyholm naturmæssig ikke kan bære flere vindmøller. 

DN mener helt overordnet, at der er brug for national planlægning for udpegning af egnede 

områder til vindmøller på land og på havet. Derfor har vi også foreslået regeringen at ”gen-

oplive” de gamle vindmølleudvalg. Kun igennem national planlægning kan det sikres, at de 

bedst egnede områder udnyttes bedst muligt, og med mindst mulig belastning af natur og 

miljø – herunder også de landskabelige værdier.  

DN Struer er optaget af at sikre de landskabelige værdier i Struer Kommune. Man bør 

efter vor opfattelse nedtage langt flere gamle og udtjente møller på Thyholm. Vi opfatter 

Thyholm som et af kommunens absolutte naturperler, som vi skal passe på. Derfor bør 

udbygningen af vindkraft ske andre og mindre problematiske steder i kommunen. 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Naturfredningsforening, Struer 

Helle Lyng (helle.lyng@sarpsborgvej.dk 


