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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0929/2010 af René la Cour Sell, dansk statsborger, for "Danmarks 
Naturfredningsforening", og én medunderskriver, om opførelse af et testcenter for 
store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune og den dermed forbundne 
misligholdelse af EU's på området gældende retsakter

1. Sammendrag

Andrageren, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening, påklager vedtagelsen af en 
anlægslov for et nationalt testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted kommune, der 
vil træde i kraft den 1. oktober 2010. Skovfældningen og den øvrige projektgennemførelse 
forventes påbegyndt umiddelbart derefter. Andrageren påpeger, at der ligger betydningsfulde 
Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed, og at det største af disse, det 6000 ha store 
naturreservat "Vejlerne", er beskyttet i henhold til Ramsar-konventionen. Andrageren 
understreger, at det pågældende projekt indebærer alvorlige overtrædelser af Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, Rådets direktiv 79/409/EØF 
om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet. Andrageren henviser tillige til, at det danske 
Miljøministerium ikke har fulgt op på Naturfredningsforeningens forslag om alternative 
placeringer for testcentret. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om så hurtigt som 
muligt at gribe ind med henblik på at sikre, at de danske myndigheder efterlever EU's på 
området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011
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"Dansk Naturfredningsforening har endvidere fremsendt andragendet i form af en klage til
Kommissionen. I henhold til bestemmelserne i habitatdirektivets1 artikel 6, stk. 2 og 3, skal 
hver medlemsstat foretage en passende vurdering af alle planer eller projekter, der kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Resultaterne af denne vurdering danner sammen 
med selve forholdene på den pågældende lokalitet grundlag for at give eller nægte tilladelse 
til en given aktivitet.

Kommissionen har vurderet klagen ud fra et teknisk synspunkt og identificeret en række 
aspekter, som Kommissionen vil anmode de danske myndigheder om at fremlægge yderligere 
oplysninger om. Dette relaterer bl.a. til anvendelsen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og 
grundlaget for konklusionen af, hvorvidt projektet vil have en negativ indvirkning på 
integriteten af de tilstødende Natura 2000-områder, herunder vurderingen af, om der skal 
indledes en proces i tråd med artikel 6, stk. 4.

Kommissionen ønsker at modtage følgende oplysninger, der er relevante for artikel 6, stk. 3, i 
habitatdirektivet:
 vurdering af en eventuel indvirkning på naturtyper og arter i de tilstødende Natura 2000-

områder under hensyntagen til alle de oplysninger, der er til rådighed
 vurdering af alle aspekter forbundet med eventuel indvirkning på fuglearter
 vurdering af den eksterne indvirkning på tilstødende Natura 2000-områder af ændret 

hydrologi på projektområdet
 indførelse af foranstaltninger for at undgå negativ indvirkning på "bilag IV-arter", den 

nordlige birkemus (Sicista betulina)
 omfattende planlægning af området omkring projektområdet
 oprettelse af et postovervågningsprogram for at identificere uventede eller ukendte 

indvirkninger, som eventuelt kan bekræfte yderligere tilpasning i form af f.eks. 
afhjælpende eller kompenserende foranstaltninger,

og som er relevante for artikel 12 og 16 i habitatdirektivet:
 vurdering af opfyldelse af kravene i artikel 12, litra d, og habitatdirektivets artikel 16 

vedrørende den nordlige birkemus (Sicista betulina).

For så vidt angår VVM-direktivet (Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet)2, viser de oplysninger, som 
Kommissionen har til rådighed, at de kompetente miljømyndigheder har udarbejdet en 
miljøvurdering, og at en offentlig høring fandt sted inden vedtagelsen af den anlægslov, på 
grundlag af hvilken der blev givet tilladelse til opførelse af vindmøller for det nationale 
testcenter. Oplysningerne fra andrageren er imidlertid ikke tilstrækkelig detaljerede til, at 
Kommissionen kan påvise manglende opfyldelse af kravene i VVM-direktivet. 
Kommissionen vil anmode de nationale myndigheder om yderligere oplysninger vedrørende 
den anvendte miljøvurderingsprocedure og resultaterne heraf i overensstemmelse med 
standardkravene i VVM-direktivet.

Når Kommissionen har modtaget yderligere oplysninger fra de danske myndigheder, vil den 
vurdere, om sagen skal behandles yderligere."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
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4. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012 (REV.)

"Kommissionen har vurderet klagen ud fra et teknisk synspunkt og havde i 2011 to drøftelser 
med de danske myndigheder vedrørende indvirkningen på naturen i forbindelse med 
testcenterprojektet for vindmøller ved Østerild. Kommissionen har også undersøgt 
miljøkonsekvensvurderingsproceduren for dette projekt. Kommissionen har navnlig vurderet 
svarene fra de kompetente danske myndigheder vedrørende følgende emner:

Potentielle risici i forbindelse med den eksterne indvirkning på tilstødende Natura 2000-
områder af ændret hydrologi på projektområdet

I denne forbindelse blev det præciseret, at der i alt vil være 12 forebyggelsesprojekter med 
henblik på at sikre, at der ikke er ekstra kvælstofudledninger på Natura 2000-områder som 
følge af skovrydning. Alle disse vådområder vil befinde sig uden for Natura 2000-områderne. 
Nogle grøfter vil blive tildækket for at give den mest naturlige form for hydrologi. Efter at 
have vurderet disse oplysninger har Kommissionen ikke kunnet konkludere, at ændringerne i 
hydrologien på projektområdet sandsynligvis ville have en negativ indvirkning på naturtyper 
og arter i de nedstrømsbeliggende Natura 2000-områder.

Potentielle risici for svaner og gæs, som samler føde i projektområdet:

Efter de to drøftelser med de kompetente danske myndigheder blev det præciseret, at 
landbrugsarealer inden for projektområdet fra tid til anden benyttes af fødesøgende gæs og 
svaner, men ikke så hyppigt og af små flokke i forhold til andre områder i regionen. Disse 
oplysninger blev støttet af data om fugleobservationer i perioden 2008-2011 og oplysninger 
fra den nationale BirdLife Partners websted. I lyset af dette var Kommissionen ikke i stand til 
at konkludere, at projektområdet ville være attraktivt for fødesøgende svaner og gæs, mens 
spørgsmålet om flyveruter vil blive undersøgt yderligere i forbindelse med det fremtidige 
overvågningsprogram. 

Vurdering af den kumulative virkning på havørnen (Haliaeetus albicilla):

Det blev bekræftet, at der spottes havørne i området, selv om de primært findes i Natura 2000-
områderne syd for projektområdet. Projektområdet vurderes til ikke at være af betydning for 
denne art. Der er planlagt nogle foranstaltninger, som måske kan hjælpe med til at nedsætte 
risikoen for dødsulykker ved kollision, f.eks. underjordisk kabellægning af en 
højspændingsledning, der krydser projektområdet, og nedtagningen af mindst fem nuværende 
vindmøller i nærheden. Derudover vil der være en generel overvågning af alle arter opført i 
bilag I til fugledirektivet, som registreres i projektområdet, heriblandt havørne.

Potentielle risici for trækfugle:

Som følge af EU-pilotundersøgelsen blev det klarlagt, at Nordjylland befinder sig langs en 
nord-sydgående flyverute, som hyppigt anvendes under forårstrækkene. Størstedelen af 
trækkene finder sted længere øst på med retning mod Sverige og Norge og er således ikke 
koncentreret om den del af Nordvestjylland, hvor testcentret vil komme til at ligge. Desuden 
vil de syv vindmøller komme til at ligge parallelt med hovedflyveruterne. For at rette op på en 
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generel manglende viden om indvirkningen på fugle fra den type store vindmøller, som skal 
testes på centret, er der allerede iværksat et overvågningsprogram. 

Birkemus (Sicista betulina) i projektområdet:

Med hensyn til birkemusen gjorde de danske myndigheder opmærksom på, at den er meget 
udbredt i området og kan findes tæt på, men ikke inden for projektområdet. Med en dominans 
af nåletræsplantager og landbrugsarealer er der kun få levesteder for arten i projektområdet. I 
øvrigt kan leveforholdene for birkemusen og andre arter forbedres med skabelsen af 
forskellige nye landskabselementer, såsom damme, vådområder, heder, enge osv.

Planlægning af projektområdet:

I denne forbindelse forhørte Kommissionen sig også via EU's pilotsystem om, hvorvidt der 
var blevet gennemført undersøgelser med henblik på at belyse, i hvor høj grad de forskellige 
forslag er forenelige, og om der er risiko for, at foranstaltninger til at løse et særligt problem 
utilsigtet ville kunne skabe andre risici, f.eks. om nogen af de nye vådområder og vandhuller 
ville tiltrække flagermus, der ville søge efter føde i farlig nærhed af møllerne. Med hensyn 
hertil forklarede de danske myndigheder, at projektområdet i øjeblikket ikke er et attraktivt 
område for flagermus, men med den påtænkte landskabsgenopretning indrømmede de danske 
myndigheder, at der er mulighed for, at der vil blive skabt nye og mere attraktive levesteder 
for flagermus. Derfor vil flagermus blive omfattet af det overvågningsprogram, som vil blive 
gennemført af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (jf. også punktet om 
Postovervågningsprogrammet).

Postovervågningsprogrammet:

Det blev præciseret, at en af forudsætningerne for vedtagelsen af loven om testcentret var, at 
der skulle etableres et overvågningsprogram med henblik på at undersøge indvirkningen på 
navnlig fugle og flagermus, inden centret installeres. Der er også planlagt en generel 
overvågning af alle arter opført i bilag I til fugledirektivet, som registreres i projektområdet, 
og med henvisning til deres lokale udbredelse. Overvågningsprogrammet skal omfatte 
følgende:

• Forekomster, geografisk fordeling og flyvehøjde for sangsvane, kortnæbbet gås og 
sædgås og automatiske optagelser af asiatisk natravn nær vindmøllerne med infrarøde 
kameraer. Ofre for kollisioner vil blive eftersøgt ved hjælp af standardiserede metoder, hvor 
der anvendes specialtrænede hunde. Fugleovervågningen omfatter en referenceundersøgelse i 
løbet af 2011-2012 og et program efter opførelsen i løbet af 2013-2016.
• Basisovervågning af flagermus, adfærd ved vindmøllerne (herunder automatiske 
registreringer) og områdesøgning for kollisionsofre med en forundersøgelse i løbet af 2011 og 
undersøgelser efter opførelsen fra 2013-2014.
• Et program for klithabitater, der omfatter en referenceundersøgelse og undersøgelser 
efter opførelsen og indtil 2021.

Med hensyn til mindre mobile bilag IV-arter (dvs. andre arter end flagermus, f.eks. padder og 
sandfirben) blev det præciseret, at det er hensigten med projektets gennemførelsesplan at 
genskabe tidligere levesteder og oprette nye og dermed støtte de lokale bestande langt ud over 
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det nuværende niveau. De danske myndigheder vil derfor ikke indlede en detaljeret 
opfølgende overvågning af bilag IV-arter, men genoprettelsen af klitheden har omfattende 
konsekvenser for miljøstyringen, og dens virkninger vil blive undersøgt i 
overvågningsprogrammet. Endelig bekræftede de danske myndigheder, at der vil blive 
gennemført nødvendige ændringer og tilpasninger af testcentrets funktion i det nødvendige 
omfang med henvisning til fund i overvågningsprogrammet.

Overholdelse af direktiv 2011/92/EU (tidligere direktiv 85/337/EØF) (i det følgende VVM-
direktivet):

Med hensyn hertil blev det præciseret, at selv om der blev givet byggetilladelse til projektet 
ved Folketingets vedtagelse af lov nr. 647 af 15. juni 2010 om et testcenter for store 
vindmøller ved Østerild, gennemførte miljøministeriet forinden en miljøkonsekvensvurdering 
med offentlig deltagelse. VVM-rapporten blev sendt i offentlig høring den 7. januar 2010 med 
en tidsfrist den 5. marts 2010. Den offentlige høring gav anledning til en række supplerende 
vurderinger og tilpasninger af projektet. Dette materiale blev offentliggjort på Naturstyrelsens 
hjemmeside.

Den 9. april 2010 blev lovforslaget fremsat i Folketinget. Fra og med denne dato kunne 
offentligheden og alle interesserede parter se alle relevante dokumenter på Folketingets 
hjemmeside og havde mulighed for at give møde for Miljø- og Planlægningsudvalget. 
Naturstyrelsen lagde også en række dokumenter ud på sin hjemmeside, som blev sendt til 
aftalens parter under forhandlingerne. Den 20. april var der en eksperthøring på 
Christiansborg for Folketingets medlemmer og pressen. Lovforslaget blev efterfølgende 
drøftet til bunds af Miljø- og Planlægningsudvalget, som stille en række spørgsmål og sendte 
bud efter en række ekspertudtalelser om projektets miljømæssige konsekvenser. Den 4. juni 
2010 blev lovforslaget om et testcenter for vindmøller ved Østerild endeligt vedtaget.

I november 2010 blev det meddelt, at det planlagte projekt i henhold til anlægsloven fra 
juni 2010 ikke fuldt ud overholdt de nationale støjregler. Derfor suspenderede miljøministeren 
projektet og tog skridt til at få udarbejdet en supplerende VVM-rapport og et udkast til en 
ændringsretsakt med henblik på at ændre det projekt, som var beskrevet i den oprindelige 
VVM-rapport fra 2009 for at bringe det i overensstemmelse med de nationale støjregler for 
vindmøller. Den supplerende VVM-rapport og ændringslovforslaget blev sendt i offentlig 
høring fra den 8. december 2010 til den 6. januar 2011. Den 24. februar 2011 blev 
ændringsretsakten vedtaget af Folketinget.  Den trådte i kraft den 3. marts 2011, hvorefter 
projektet kunne gennemføres.

Kommissionen har også bedt de danske myndigheder om at oplyse, hvordan de har overholdt 
undtagelsen i artikel 1, stk. 4, i VVM-direktivet. De danske myndigheder svarede, at de
nærmere detaljer i projektet både præciseres i den oprindelige lov fra 2010 og 
ændringsretsakten fra 2011 i overensstemmelse med direktivets artikel 1, stk. 4. Med henblik 
på vedtagelsen af projektet havde ministeren og Folketinget adgang til alle oplysninger, som i 
henhold til VVM-direktivet skal forelægges for den kompetente myndighed under en generel 
procedure for godkendelse af et lignende projekt fra en selvstændig erhvervsdrivende. I 
henhold til de danske myndigheder sikrede høringsproceduren og den danske 
lovgivningsproces desuden, at alle detaljerede oplysninger om projektet og dets indvirkning 
på miljøet blev offentliggjort med henblik på en offentlig debat inden vedtagelsen af lovene. 
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Konklusion

I lyset af ovenstående kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelser af fugledirektivet 
(2009/147/EF), habitatdirektivet (92/43/EØF) eller VVM-direktivet (2011/92/EU)."


