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Udtalelse fra planafdelingen vedr. negativ skovrejsning
og vindmølleområder
Kommunerne i Danmark er forpligtet til at arbejde for at de statslige mål for
vedvarende energi opnås. I Herning Kommune er det valgt, gennem kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 og ved overførelsen
af tillægget til Herning Kommuneplan 2013-2024, at leve op til denne forpligtelse ved at sikre 9 egnede områder til opsætning af vindmøller.
Disse 9 områder til opsætning af vindmøller indgår ligeledes i Herning Kommunes Klimaplan, og det er ved opsætning af vindmøller i disse områder, at
målene opsat i Herning Kommunes Klimaplan kan opfyldes.
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Vindressourcen ønskes sikret både i forhold til eksisterende vindmøller og i
forhold til de i kommuneplanen udlagte områder til opsætning af vindmøller,
hvori der endnu ikke er opstillet vindmøller. Hermed er forudsætningerne optimale, for at målene for vindenergi i Herning Kommunes Klimaplan kan opnås, da det fortsat vil være attraktivt at opstille vindmøller i disse områder.
Skov i nærhed til vindmølleområder, særligt hvis opstillet i den herskende
vindretning, vil medvirke til en dårligere udnyttelsesgrad af vindressourcen
både i forhold til middelvindhastigheder, og i forhold til turbulens. Ved ønske
om opstilling af skov i udpegede vindmølleområder eller områder udpeget
med negativ skovrejsning i nærhed af vindmølleområder bør der derfor ikke
gives dispensation, da det vil forringe attraktiviteten for opsætning af vindmøller i områderne.
En dispensation til etablering af skov i ovennævnte områder, skal kun gives på
et oplyst grundlag, det være sig på baggrund af konkrete vindressourcekort,
som belyser konsekvenserne for området, før og efter etablering af skov. Det
er ansøgers ansvar at få udarbejdet disse kort. Som udgangspunkt accepteres
ikke en forringelse af vindressourcen men med baggrund i forventede usikkerheder i forhold til beregningerne kan en forringelse på op til 5 % i forhold antal
MV der kan opstilles accepteres.

Konkret i forhold til vindmølleområdet ved Haderup.
Statens luftfartsvæsen har ved andre sager stillet krav om at totalhøjden på
vindmøllerne ikke må overstige 500 ft over havets overflade. Skov opstillet
vest for vindmølleområdet vil derfor påvirke dette område mere end områder
hvor vindmøllerne må være op til 150 m.
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