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Administrationen har den 10. oktober 2017 foretaget en besigtigelse af landskabet ved Lem Kær for at
vurdere landskabet og muligheden for opstilling af testvindmøller ved Lem Kær.
Ved besigtigelsen er der især lagt vægt på vindmøllernes indvirkning på landskabet i forhold til terræn
og udsyn samt samspil med andre vindmøller.
Baggrund
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af testvindmøller ved Lem
kær.
Ansøger ønsker at udvikle området og løbende kunne udskifte de eksisterende 11 vindmøller med op
til 11 nye testvindmøller på op til 230m samt opsætte 4 målemaster på op til 150m og nødvendige
teknikbygninger. De ansøgte testvindmøller ønskes opstillet i to rette linjer, under hensyn til
landskabelige forhold, natur samt afstandskrav til nærmeste beboelser.
Besigtigelsen er foretaget, da administrationen forventer, at det ansøgte projekt, i kraft af
vindmøllernes størrelse og udseende vil have en væsentlig merpåvirkning af landskabet ift.
eksisterende projekt.
Landskabet ved Lem Kær generelt
Landskabet ved Lem Kær er karakteriseret som et stort fladt terrænlandskab, som er åben og
overskuelig over meget store afstande og med lange kig over fjorden. Området har pletvis bevoksning i
form af små læhegn og bevoksning, der skaber både små og store landskabsrum. Den spredte
bevoksning i området medvirker til at markere variationen i det ellers åbne terræn. Lem Kær opleves,
som et let afgrænset landskabsrum i et større åbent landskab. Terrænet hæver sig mod øst op mod
Skovbjerg Bakkeø.
På nuværende tidspunkt fremstår Lem Kær generelt som et karakteristisk landskabsrum med åbne
vidder indeholdende vegetationsklynger, og et tekniske præg i form af vindmøller.
Nuværende forhold
De nuværende 11 vindmøller i Lem Kær er placeret i et landskabsrum som får området til at fremstå
som et teknisk og robust vindmølleområde. De nuværende vindmøller står i 2 rækker som alt efter
placering opfattes forskellig.

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Fra vest (Velling) og fra øst (Højmark) er det svært at skelne de ro rækker af vindmøller fra hinanden,
hvilke giver et rodet indtryk af vindmøllerne. Fra Syd (Lem) og nordøst (Ringkøbing) står
vindmøllerne i to let genkendelige rækker. I Lem by er de nuværende vindmøller fra flere punkter
markante og dominerende i landskabet, især fra vejen Bakkedraget.
Lem Kær er i dag udlagt som testvindmølleområdet med mulighed for, at opsætte 11 vindmøller med
en totalhøjde på 149,9m. Der står i dag 11 vindmøller i Lem Kær med en højde på ca. 150 meter. De 6
vindmøller i den vestlige række er testvindmøller og de 5 vindmøller i den østlige række er
produktionsvindmøller.
Opsætning af testvindmøller op til 230m i Lem Kær
Landskabet omkring Lem Kær er overordnet set et robust landskab og det vurderes at landskabet
isoleret set kan indeholde vindmøller højere end 150 meter.
Ved færden i landskabet er de nuværende vindmøller karakteristiske for landskabsrummet og større
vindmøller vil betyde at vindmøller i højere grad vil fremstå som dominerende for området.
Vindmøller op til 230m vil kunne ses længere væk end de eksisterende vindmøller. Højere vindmøller
drejer dog som hovedregel langsommere, hvilket som udgangspunkt kan være med til at give et
mindre forstyrrende landskabsoplevelse.
Den modtagende ansøgning ligger op til, at de eksisterende 11 vindmøller over en årrække bliver
udskiftet med 11 nye testvindmøller på op til 230m. En løbende udskiftning af testvindmøllerne
vil betyde at der i parken kan stå vindmøller i varierende højder og udseende.
Det vil give et mere uharmonisk og rodet landskabsbillede og øge områdes fremtræden som teknisk
landskabsområde. Påvirkningen på landskabet vil blive øget i takt med en større forskellighed i højder
og udseende på vindmøllerne.
Forhold til andre vindmøller
Med vindmøller op til 230m ved Lem, vil højden afvige fra andre vindmøller i området, hvilket kan
skabe et uharmonisk landskab. I forhold til potentielle 200m høje testvindmøller ved Velling Mærsk
kan samspillet med testvindmøller ved Lem Kær skabe et uharmonisk landskab og det vurderes, at
kunne forringe den samlede landskabsværdi for hele området.
Stauning Lufthavn
Lem Kær ligger lige nord for højdegrænsezonerne for Stauning lufthavn og nord for indflyvningsbanen
til lufthavnen. Hvis testvindmøllerne ved Velling Mærsk vedtages forventes indflyvningszonen at blive
udvidet og kan påvirke totalhøjde af de sydligste testvindmøller ved Lem Kær.
Lysafmærkning
Testvindmøller på 230m kræver lysafmærkning på vingespidsen i overensstemmelse med gældende
nationale og internationale regler om lysafmærkning på højeste punkt. Det er dog ifølge
trafikstyrelsens rapport om luftafmærkning af vindmøller forbundet med betydelige praktiske og
konstruktionsmæssige udfordringer på grund af vindmøllers bevægelige toppunkt. Hertil kommer
udfordringer med asynkrone blink i vindmølleparker, der påvirker beboerne i nærområdet. Der findes
alternativer fremfor lysafmærkning på vingespids som i en eventuel videre planlægning skal belyses.
Af alternativer kan nævnes lysafmærkning på nacellen (turbinehovedet) og
flyverestriktioner/hævning af minimumsflyvehøjden.
Ansøgningen beskriver ikke lysafmærkningen, men kravene til lysafmærkning må forventes at være
mere markant end på vindmøller op til 150m. Dermed må der forventes en yderligere påvirkning af
landskabet, som skal indgå i en samlet vurdering.
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