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Klage over lokalplan 23-008 – Vindmøller, Rendbæk Øst Pandrup
DOF Nordjylland skal hermed påklage Jammerbugt Kommunes lokalplan 23-008 –
Vindmøller, Rendbæk Øst Pandrup til Planklagenævnet. DOF Nordjylland finder ikke, at
den vedtagne lokalplan er i overensstemmelse med forekomsten af bilag 1-arten
Kongeørn i det tilgrænsende Natura 2000-område nr. 12 – Store Vildmose. De 15 150
meter høje vindmøller udgør en væsentlig negativ påvirkning på yngleforekomsten af
Kongeørn i Store Vildmose og DOF Nordjylland skal derfor anmode om, at
Planklagenævnet ophæver Jammerbugt Kommunes lokalplan 23-008 med krav om ny
placering for vindmøllerne, som ikke kolliderer med væsentlige fugle- og naturinteresser.

Baggrund for klage
DOF Nordjylland bakker som udgangspunkt op om den grønne omstilling. DOF
Nordjylland ser således meget positivt på arbejdet med at sikre en mere grøn og
bæredygtig energiproduktion, herunder en øget anvendelse af vindenergi. Med det følger
også et vist tab af fugle i forbindelse med kollisioner, ligesom tilstedeværelsen af
vindmøller reelt udelukker en række fuglearter fra at udnytte et område omkring møllerne.
På den baggrund har DOF Nordjylland den principielle holdning, at der i hver enkelt sag
skal tages konkret stilling til, om det pågældende område enten i dag eller på sigt må
forventes at være levested for sjældne og sårbare fugle, der kan komme i konflikt med
møllerne. I dag står der 12 vindmøller i området, men med den vedtagne lokalplan udvides
både antallet og højden af møllerne betydeligt.
Opstilling af 15 store vindmøller ved Rendbæk Øst er, efter DOF Nordjyllands vurdering,
både i konflikt med nuværende fugleinteresser, særligt ynglende Kongeørn, ligesom
projektet også på sigt vil være i konflikt med ønsket om at udvikle et naturområde af
international kvalitet gennem sammenkædning af arealerne langs Ryå med Store
Vildmose.
På den baggrund skal DOF Nordjylland anmode om, at Planklagenævnet ophæver
Jammerbugt Kommunes lokalplan 23-008 og henviser sagen til fornyet behandling i
kommunen, med krav om en ny placering for vindmøllerne, som ikke kolliderer med
væsentlige fugle- og naturinteresser.
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Til grund for ovenstående indstilling lægger DOF Nordjylland primært vægt på følgende
forhold:

Hensyn til Kongeørn - placering for tæt på sårbare rovfugle
Siden 2016 har Store Vildmose huset et ynglepar af Kongeørn. Parret er en del af den
meget lille danske bestand, der trods generel god ynglesucces siden 1999 i dag kun huser
fem par. Der er således fortsat tale om en sårbar bestand, hvor det er meget vigtigt at sikre
fuglene de bedst mulige forhold.
Når Kongeørn er særligt sårbare over for vindmøller, skyldes det, at det generelt er de
store, lavtflyvende fugle som rovfugle, storke og traner, der er udsatte for kollisioner med
møllevingerne. (IUCN 2021). Denne risiko skal ses i sammenhæng med, at de store fugle
ofte har lang generationstid og forekommer i små populationer, hvorfor selv ganske få
uheld kan får store konsekvenser for bestanden.
I Store Vildmose er den nuværende rede placeret ca. 3 km fra de kommende vindmøller.
Det anbefales generelt fra naturorganisationer, at der ikke etableres vindmøller indenfor en
radius af 6 km af kongeørn reder, og i den konkrete sag har Miljøstyrelsen lagt sig fast på
dette (MST, 2019). Finske undersøgelser har vist, at Kongeørn opholder sig 95% af tiden
inden for en radius af 4 kilometer fra reden og 50% af tiden indenfor 12 kilometer (Notat
fra Nordisk Kongeørn Symposium 2019). Dertil kommer, at Kongeørn jævnligt bygger nye
reder inden for territoriet, og dermed potentielt kan komme endnu tættere på møllerne i
fremtiden. Udover at ligge for tæt på den nuværende rede kan DOF Nordjylland
dokumentere, at ørnene ved flere lejligheder er set opholde sig inden for det kommende
vindmølleområde.
Opstilling af de store vindmøller udgør således en reel og helt uacceptabel risiko for
kollision med de sårbare rovfugle, da hele vindmølleområdet ligger inden for den radius
omkring reden, som Kongeørn hyppigt benytter. Dette gælder både for de nuværende
ynglefugle og, ikke mindst, for kommende ungefugle, som er uerfarne og usikre flyvere,
der er i særlig risiko for kollision med de store møller.
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