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By- og Landskabsstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø. 

 

 

                                                                              Rødovre, den 5. marts 2010 

 

 

 

Vedr. Høring af udkast til forslag til lov om etablering af nationalt testcenter 

for store vindmøller ved Østerild 

 

I forbindelse med at Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen har udsendt udkast 

til forslag til overnævnte lov i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende 

kommentarer:  

 

Generelt: 

Danmarks Jægerforbund er som udgangspunkt for alternative energiformer som 

vindenergi. Jægerforbundet bifalder, at Danmark i 2020 skal have dækket 30 procent 

af sit energiforbrug med vedvarende energi, som f.eks. vindenergi og har dermed en 

grundlæggende forståelse for, at det kræver opstilling af nationale testcentre for at 

kunne undersøge og afprøve de mest effektive vindmøller.  

 

Jægerforbundet mener dog samtidigt, at vindmøller bør opsættes under størst mulig 

hensynstagen til naturen. Et testcenter for store vindmøller, der kræver et anlæg og 

en udstrækning som beskrevet på bilag 1 i forslag til lov om etablering af nationalt 

testcenter for store vindmøller ved Østerild bør efter Jægerforbundets mening ikke 

placeres på land i Danmark. Dertil er naturen for dyrebar. Danmark har samtidig et 

mål om øget skovrejsning, hvorfor den meget omfattende skovhugst direkte 

modarbejder dette mål. Jægerforbundet finder, at testcenteret bør placeres mere 

kystnært, såfremt en placering til havs ikke kan lade sig gøre.  

 

Idet Danmark befinder sig som en del af et internationalt samfund, så burde det 

overvejes at placere et dansk testcenter udenfor landets grænser. Da der bl.a i Polen 

og Baltikum forefindes store ubeboede, men dyrkede områder, så kunne et 

testcenter med fordel placeres dér. Danmark er et af de tætteste befolkede lande i 

Europa, hvorfor et sådant testcenter naturligt nok vil have store konsekvenser.  

  

Der eksisterer ikke nogle videnskabelige undersøgelser, der viser vindmøllers 

påvirkning på landpattedyr. Jægerforbundet tilråder, at en sådan undersøgelse 

iværksættes i forbindelse med etablering af et nationalt testcenter for store 

vindmøller ved Østerild og at undersøgelsen udføres af faglige eksperter, der har et 

indgående kendskab til hjortevildt. Jægerforbundet stiller gerne ekspertise til 

rådighed for et samarbejde. 

 

 

Vedr.: § 8: 

Jægerforbundet er meget bekymret over den planlagte rydning af de store 

skovpartier og er forundret over, at påvirkningen af det almene dyreliv herunder 

kronvildtet ikke er nævnt i bemærkninger til lovforslaget. I bemærkningerne findes 

kommentarer om påvirkning af fugle samt påvirkning af sjældne og værdifulde arter, 

de såkaldte bilag IV-arter, men intet steds er nævnt, hvilken påvirkning en så stor 

rydning har på vores almindelige danske pattedyrsarter med tilknytning til skov som 

f.eks. hjortevildt inkl. råvildt, ræv, egern og grævling. Det er dybt kritisabelt. 
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Danmarks Jægerforbund er specielt bekymret for kronvildtet, som har dets 

kerneområde omkring Østerild og Hjardemål. Kronvildtet bevæger sig vidt omkring. 

Det søger dets føde i det åbne land og søger skjul og læ i fortrinsvis tætte, mørke 

nåletræs områder. Rydningen af 800 ha, måske op til 1200 ha skov og plantage vil 

fortrænge kronvildtet til områder, hvor det ikke har de nødvendige forudsætninger 

for deres trivsel. Jægerforbundet er bekymret for om kronvildtet vil indfinde sig i det 

ryddede område igen, dels pga. støjen fra møllerne og dels pga. det manglende 

dække. 

 

Trods forventningerne om, at det ryddede område vil udvikle sig til klithede, såfremt 

arealerne bliver passende forvaltet, påpeger Danmarks Jægerforbund, at 

indvandringen af planter vil foregår uhyre langsomt, grundet den magre jordbund og 

de vejrmæssige forhold. Samtidig kan man med den forhøjede næringsberigelse i 

jord og luft ikke forvente at opnå vidtstrakte dværgbusksamfund, men derimod mere 

artsfattige græsheder. Kronvildtet foretrækker dværgbuske frem for græsser, 

specielt udgør lyng en vigtig vinterressource. Det er således altafgørende, at der 

foreligger en detaljeret plejeplan for området med mål for den ønskede naturtilstand 

samt hvordan man vil opnå disse, inden man påbegynder rydningen. 

 

Jægerforbund støtter målsætningen om at fordoble skovarealet i Danmark, og 

beklager dermed rydningen af et så stort skovområde som det planlagte. Derfor 

vækker det bekymring, at man i bemærkningerne til lovforslaget har en 

hensigtserklæring om at etablere erstatningsskov i forholdet 1:1 som kompensation 

for de ryddede skovarealer, men i selve lovforslaget har nøjes med at anføre: 

§ 8 stk. 2: ”Miljøministeren kan til erstatning for skov, der er ryddet i henhold til stk. 

1, etablere erstatningsskov på statslige og private arealer”. Jægerforbundet 

henstiller kraftigt til, at ministeren står ved sin hensigtserklæring og pålægger sig at 

udføre opgaven, hvorfor stykket skal omformuleres til:  

”Miljøministeren etablerer erstatningsskov på statslige og private arealer, som 

erstatning for skov der er ryddet i henhold til stk. 1”   

 

Vedr.: § 9: 

I bemærkninger til lovforslagets § 9 er der anført, at der gennem 

afværgeforanstaltninger i nødvendigt omfang tages hensyn til fugles æg og reder. 

Danmarks Jægerforbund anmoder om en uddybning af, hvad man skal forstå med 

nødvendigt omfang? Ligeledes er det anført, at der ikke vil blive foretaget 

skovrydning eller ryddet kvas i perioden fra 1. marts. til 15. juli, da fugle yngler i 

denne periode. Danmarks Jægerforbund finder det atter bemærkelsesværdigt, at der 

ikke tages hensyn til det resterende dyreliv. Ved at fjerne 800-1200 ha skov fjerner 

man levegrundlaget for de dyr og fugle der findes her. Rydningen bør derfor ikke 

alene foretages under hensyn til fuglelivet, men også uden for de resterende dyrs 

ynglesæson og i et så langsomt tempo, at de kan nå at søge nye områder. 

 

 

Vedr.: § 15: 

I bemærkningerne til bestemmelsen om ekspropriation er det nævnt, at det fremgår 

af VVM-redegørelsen, at den eksisterende skydebane kan have behov for at kunne 

udvides, men at opførelsen af den nødvendige støjvold pga. højden vil medføre 

gener for driften af testcentret. Bestemmelsen om ekspropriation giver hjemmel til, 

at miljøministeren kan begrænse denne mulighed. Ligeledes er det nævnt, at der kan 

indgås aftale med skydebanen Nord for Østerild om en standsning af aktiviteterne i 

forbindelse med støjmålingerne. Danmarks Jægerforbund har absolut forståelse for 

en indstilling af skydeaktiviteter i forbindelse med støjmålinger og vil gerne være 

medvirkende til at sikre dette.  
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Det er imidlertid Jægerforbundet uforståeligt, at der i et område med en konstant 

baggrundsstøj fra møllerne og en deraf nødvendig ekspropriering af tilstødende 

ejendomme ikke kan opretholdes en velvillighed overfor en aktivitet som 

skydebanen. Skydebaner, der søges placeret i området der er i øvrigt er 

uinteressante som beboelsesområder, er under hårdt pres i øjeblikket, og 

Jægerforbundet oplever hele tiden forslag til nedlæggelser. For jægerne er 

skydebaner uhyre vigtige til træning af deres skydefærdigheder. Den primære årsag 

til nedbringelsen af antallet af anskydninger er netop forberedelse til jagten ved 

forbedring af skydefærdigheder på skydebane. Såfremt det bliver nødvendigt at 

udbygge den nu eksisterende riffelbane, og det ikke kan lade sig gøre grundet 

bestemmelserne i anlægsloven, anmoder Jægerforbundet om accept til en 

genplacering af banen i nærområdet, men udenfor vindfeltet. 

 

Vedr.: § 23: 

Siden der med lovforslagets bestemmelser i § 23, stk. 1 og 2 ikke kræves tilladelse 

efter en de love, der har til mål at beskytte naturen som f.eks. § 3 i 

naturbeskyttelsesloven og § 6a, stk. 1 og 2 samt § 7 i lov om jagt og vildtforvaltning 

mener Jægerforbundet, at lovforslaget i højere grad bør specificere, hvilke 

afværgeforanstaltninger Miljøministeren har tænkt sig at udføre samt på hvilken 

måde. Afværgeforanstaltningen der skal modvirke, at fugle eller arter omfattet af 

bilag 3 i naturbeskyttelsesloven ikke forstyrres med skadelig virkning for arten eller 

bestanden. Endnu engang beklager Jægerforbundet, at der med anlægsloven ikke er 

lagt op til at tilgodese det resterende dyreliv som f.eks. hjortevildtet. 

 

Jægerforbundet stiller som altid vores kompetente medarbejdere til rådighed og 

håber Miljøministeren ikke vil tøve med at henvende sig, dersom hun skulle stå 

overfor andre opgaver eller har spørgsmål i tilknytning til natur- og vildtforvaltning.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 

 

 
 
 

 

 


