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1 Formål og baggrund 

Visualiseringerne er udarbejdet for at vurdere de visuelle påvirkninger af projek-

tet Lillebælt Syd Vindmøllepark på nært hold og på afstand. Der henvises til mil-

jøkonsekvensvurderingen for vurderingerne af de fremlagte visualiseringer. 

Tidligt i forundersøgelsen blev der udpeget fem potentielle fotostandpunkter 

langs kysten ud til det område, hvor der planlægges opsat vindmøller. Punkter-

ne er valgt ud fra steder, hvor der færdes mange mennesker, og hvor der er 

udsigt til vindmøllerne, f.eks. sommerhusområder, havne etc. 

Efter første offentlighedsfase kom der ønske om yderligere visualiseringer, hvor 

Sønderborg Forsyning har imødekommet ønsket om natvisualiseringer, et visua-

liseringspunkt inde i landet (ved Nordborg), skibe på visualiseringerne samt så-

kaldte 360 graders visualiseringer, hvor man kan se hele vejen rundt i landska-

bet. Desuden er punkterne flyttet, så de ikke udelukkende er taget fra strand-

kanten, men også med foranliggende terræn. Ved Vinkelbæk er der lavet en 

ekstra visualisering, da den første viste, at udsynet var delvist forhindret af et 

levende hegn. 

På baggrund af høringssvar i en obligatorisk myndighedshøring af projektets 

afgrænsning i april 2018 er der udført yderligere fem visualiseringer fra fem nye 

lokaliteter i oktober 2018. 

Der er dermed visualiseret otte punkter inden for 11 km af mølleområdet, to 

inden for 14 km af mølleområdet og et på afstand større end 14 km. 11 km re-

præsenterer nærzonen for 150 meter høje vindmøller, mens 14 km nærzonen 

for 200 meter høje vindmøller (Energistyrelsen, 2012). 

Alle visualiseringspunkter fremgår af Figur 2. 

2 Metode og forudsætninger 

2.1 Fotooptagelser 

Fotos blev taget 23. februar 2018 og 24. oktober 2018. Vejret var begge dage 

meget klart med en god sigtbarhed på 10-15 km. På hver af de valgte foto-

standpunkter blev kameraet sat på stativ 1,6 meter over terræn, og positionen 

blev registreret med GPS. Desuden blev en række kontrolpunkter i billedet målt 

ind, så kameraets position, retning og brændvidde kunne indgå i beregningen af 

visualiseringerne. Der er valgt en brændvidde tæt på det, som ofte omtales som 

normalbrændvidden (typisk 50-55 mm). Denne brændvidde er anvendt for at 

sikre, at projektet fremstår i rette størrelsesforhold og hverken syner af mere 

eller mindre, end det vil komme til i virkeligheden. Der er anvendt branchestan-

darder samt forskrifter for visualiseringer fra (Energistyrelsen, 2012) og Aarhus 

Kommune. 
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2.2 3D-model 

For at kunne lave korrekte visualiseringer er der opbygget 3D landskabsmodel af 

terræn og landskabsforhold ved hver af fotostandpunkterne. Heri er kameraposi-

tioner og en 3D-model af en realistisk vindmølletype indsat. På det grundlag er 

visualiseringerne blevet beregnet under hensyntagen til lys, skygge, dis og ind-

pasning foran eller bagved elementer i terrænet.  

Tabel 1 Vindmølledimensioner 

Mølle Vingefang 

(m) 

Masthøjde 

(m) 

Samlet 

højde 

(m) 

Vingelængde 

(m) 

Meter 

over 

havet 

Mølletype ek-

sempel 

Farve 

4 

MW 

130 100 165 65 35 SWT 130 4MW Hvid med oran-

ge fundament* 

8 

MW 

167 109 192,5 83,5 26,5 SWT 167 8MW 

/ SG 8.0-167 

DD 

Hvid med oran-

ge fundament* 

*Hvis det vælges at anlægge møllerne med et såkaldt gravitationsfundament, vil 

fundamentet sandsynligvis være gråt. 

Dimensioner på mulige vindmøllemodeller fremgår af Tabel 1, og modeller af 

disse er vist i Figur 1. Andre vindmølletyper op til 200 meter over havet kan og-

så komme på tale, idet vindmøllefabrikat ikke er valgt endnu. 

  

Figur 1 Model af 4.0 MW vindmølletype (til venstre) og 8.0 MW vindmølletype (til 

højre) indsat i 3D-modellen. Møllerne er set fra lidt forskellig afstand og 

kan derfor ikke sammenlignes med hensyn til størrelse. 

2.3 Lys 

Vindmøller placeret i knæk og hjørner af mølleparkens perimeter afmærkes med 

to mellemintensive blinkende lys placeret på overdelen af nacellen, så der er 

uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret jf. vejledning fra myn-

digheden (Trafik-, bygge- og boligstyrelsen, 2018). Desuden afmærkes med mi-

nimum tre lavintensive røde faste lys på mølletårnet. Lysene placeres i samme 

niveau og fordeles jævnt på mølletårnets omkreds, så synlighed fra alle retnin-

ger sikres. Lysene placeres så tæt som muligt midt mellem toppunktsafmærk-
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ningen og havoverflade. De resterende vindmøller i vindmølleparken afmærkes 

med to lavintensive røde faste lys placeret på overdelen af nacellen, så der er 

uhindret synlighed fra enhver retning 360 grader vandret. 

2.4 Fremherskende vindretning 

Billederne er vist med rotoren vendt mod den fremherskende vindretning i Søn-

derborg Lufthavn, som er sydvest. Generelt vender rotoren enten mod eller væk 

fra de fleste kameraretninger det vil sige Assens, Å Strand, Bobakker, Helnæs 

Kirke, Helnæs, Vinkelbæk og Nordborg. Ved Horne Land, Fynshav, Hejsager 

Strand og Gammelbro Camping er rotoren drejet i retning mod kamerapositio-

nen, så møllevingerne fylder mest muligt i billedet. 

3 Valg af fotostandpunkter 

I Figur 2 er de 12 fotostandpunkter for udførte visualiseringer vist. 

 

Figur 2 Oversigtskortet viser foreløbigt møllelayout med de 12 valgte visualise-

ringspunkter. De grå vinkler viser, i hvilken retning fotoet er taget. 
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I Tabel 2 er de valgte fotostandpunkter anført med begrundelse af valg og af-

stand til nærmeste og fjerneste mølle samt højde over havet for centrum af lin-

sen (øjenhøjde). 

 

Tabel 2 Valgte fotostandpunkter samt begrundelse for udvælgelse 

Fotostandpunkt Afstand 

nærmeste 

mølle 

(km) 

Afstand 

fjerneste 

mølle 

(km) 

Højde 

over 

havet 

(m) 

Begrundelse  

1 Assens 

 

Stenstrand syd for As-

sens Havn på Nordvest-

fyn, Assens Kommune 

12,7 19,2 2,2 Som strandgænger eller besøgende ved Assens 

Havn kan udsigten herfra opleves ændret. Foto-

standpunktet repræsenterer udsigten fra kysten 

ved Assens Havn nord for vindmølleområdet med 

Torø i forgrunden. Punktet er valgt for at have en 

visualisering med land i forgrunden fra en lokali-

tet, hvor der færdes mange mennesker (Assens 

Havn). Fra fotostandpunktet er der også udført 

360 graders visualisering. 

2 Å Strand 

 

Sommerhusområde 

9,9 15,8 3,2 Ønsket af borgere og af Assens Kommune 

3 Bobakker 

 

Den høje bakkekam syd 

for tangen til Helnæs 

7,2 12,4 23,0 Ønsket af borgere og af Assens Kommune 

4 Helnæs Kirke 

 

Over Maden 

7,3 12,6 8,6 Ønsket af borgere og af Fyns Stift 

5 Helnæs 

 

Lindhovedvej ved Helnæs 

Fyr på Vestfyn, Assens 

Kommune 

4,7 9,9 14,6 Fotostandpunktet er højtliggende og repræsente-

rer en velbesøgt udsigtspost med Helnæs Fyr i 

forgrunden og vindmølleområdet umiddelbart ud 

for fyret. Der er enkelte beboelser i området. 

Sommerhusområderne på Helnæs ligger mod 

øst, hvorfra man ikke vil kunne se vindmøllerne. 

Fotostandpunktet repræsenterer den tætteste 

afstand, hvor vindmøllerne vil kunne ses fra Hel-

næs og Fyn og er efter ønske fra borgerne truk-

ket tilbage på Lindehovedvej, så fyret er i for-

grunden. Fra fotostandpunktet er der også udført 

360 graders visualisering, lavet natvisualisering 

og indsat to skibe hhv. 3 og 14 km væk på 4 MW 

visualiseringen i meget klart vejr. 

6 Horne Land 

 

Stranden ved Bøjden Nor 

10,7 16,4 18,8 Ønsket af Faaborg-Midtfyn Kommune 

7 Fynshav 

 

Ved Fynshav lystbåde-

havn på Sydals, Sønder-

borg kommune 

13,4 19,0 5,6 Dette fotostandpunkt repræsenterer oplevelsen 

af anlægget set fra syd. Området er offentligt 

tilgængeligt med lystbådehavn og færgeleje for 

færgeforbindelsen Fynshav-Bøjden. Fra foto-

standpunktet er der også udført 360 graders 

visualisering. 
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Fotostandpunkt Afstand 

nærmeste 

mølle 

(km) 

Afstand 

fjerneste 

mølle 

(km) 

Højde 

over 

havet 

(m) 

Begrundelse  

8 Vinkelbæk 

 

Ved Vinkelbæk sommer-

husområde på Nordals, 

Sønderborg kommune 

4,4 10,1 5,2 Ved dette fotostandpunkt får man udsynet til 

vindmølleområdet fra det tætteste sted på Als, 

sydvest for vindmølleområdet. Der er sommer-

huse placeret umiddelbart ved fotostandpunktet, 

Lavensby Camping inden for få km og planlagt 

Nordals Ferieresort inden for 6-7 km. Fra foto-

standpunktet er der også udført 360 graders 

visualisering og lavet natvisualisering.  

9 Vinkelbæk ekstra 4,4 10,1 4,4 Da der er beplantning i forgrunden ved Vinkel-

bæk, blev der lavet en ekstra visualisering fra 50 

meter nord for det andet lidt tættere ved vand-

kanten, væk fra beplantningen og sommerhus-

området. Her er ikke lavet 360 graders visualise-

ring, men natvisualisering. 

10 Nordborg 

 

Set fra Nordborg Slot på 

Nordals, Sønderborg 

kommune 

7,5 13,0 8,6 Fotostandpunktet blev valgt efter borgermødet, 

hvor en række lokale beboere udtrykte usikker-

hed om, hvorvidt man ville kunne se spidserne af 

vindmøllernes vinger fra et sted inde i landet, 

f.eks. fra Nordborg. Der er kun lavet visualise-

ring i meget klart vejr og med 4 MW og 8 MW 

vindmøller. 

11 Hejsager Strand 

 

Kyststrækning ved Hejs-

ager Strand ud for som-

merhusområde, Hader-

slev Kommune 

17,1 22,7 3,4 Vindmølleområdet ses mod øst relativt langt fra 

fotostandpunktet. Dette fotostandpunkt er valgt, 

da området huser en række sommerhuse. Områ-

det er offentlig tilgængeligt og med udsigt over 

Sandvig mod Halk Nor og Halk Hoved fra et sted 

i kommunen relativ tæt på møllerne. Fra foto-

standpunktet er der også udført 360 graders 

visualisering. 

12 Gammelbro Camping 14,9 19,9 3,4 Ønsket af Haderslev Kommune 

4 Gennemgang af fotostandpunkter 

For hvert af de 12 fotostandpunkter er vist tre forskellige scenarier: 

› Nuværende tilstand 

› Med 40 4 MV vindmøller 

› Med 20 8 MV vindmøller. 

For 11 fotostandpunkter (ikke Nordborg) er der lavet illustrationer af tre scena-

rier med tre forskellige vejrforhold, som defineret af Energistyrelsen: 

› Meget klart vejr (sigtbarhed >> 10 km) 

› Klart vejr (sigtbarhed 10 km) 

› Diset vejr (sigtbarhed 5 km). 

Desuden er der lavet en 360 graders visualisering for fem visualiseringer: 
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› Assens 

› Helnæs 

› Fynshav 

› Vinkelbæk 

› Hejsager Strand. 

For to af visualiseringerne (Helnæs og Vinkelbæk ekstra) er der lavet natvisuali-

seringer. For Helnæs 4 MW klart vejr er visualiseringen vist med og uden skibe 

på de to mest anvendte sejlruter hhv. 3 km og 14 km fra visualiseringspunktet. 

Alle visualiseringer – undtagen 360 graders visualiseringerne - er vist neden for. 

Visualiseringerne i dette bilag er beskåret, så den optimale betragtningsafstand 

svarer til ca. 17 cm. 3D-visualiseringerne kan ses på: 

https://roundme.com/tour/269204/view/864752/. 

4.1 Assens 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 3 Foto af den nuværende udsigt fra Assens i meget klart vejr med udsyn til 

Torø. 

https://roundme.com/tour/269204/view/864752/
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 4 Visualisering af udsigt fra Assens i meget klart vejr med 4.0 MW vindmølle. 

Udsyn til Torø med udsyn til vindmøller vest for Torø. 

8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 5 Visualisering af udsigt fra Assens i meget klart vejr med 8.0 MW vindmøl-

ler. Udsyn til Torø, med udsyn til vindmøller vest for Torø. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 6 Visualisering er den nuværende udsigt fra Assens med udsyn til Torø, men 

med sigtbarhed på 10 km. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 7 Visualisering af udsigt fra Assens med sigtbarhed på 10 km med 4.0 MW 

vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 8 Visualisering af udsigt fra Assens med 8.0 MW vindmøller og 10 km sigt-

barhed. Udsyn til Torø og vindmøller vest for Torø. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 9 Visualisering er den nuværende udsigt fra Assens med udsyn til Torø med 

en reduceret sigtbarhed på 5 km. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 10 Visualisering af udsigt fra Assens med sigtbarhed på 5 km med 4.0 MW 

vindmøller. Vindmøller vest for Torø kan ikke ses på grund af afstand og 

dis. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 11 Visualisering af udsigt fra Assens med 8.0 MW vindmøller med 5 km sigt-

barhed. Vindmøller vest for Torø kan ikke ses på grund af afstand og dis. 
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4.2 Å Strand 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 12 Foto af den nuværende udsigt fra Å Strand i meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 13 Visualisering af udsigt fra Å Strand i meget klart vejr med 4.0 MW vind-

møller. 
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8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 14 Visualisering af udsigt fra Å Strand i meget klart vejr med 8.0 MW vind-

møller. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 15 Visualisering er den nuværende udsigt fra Å Strand med en sigtbarhed på 

10 km. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 16 Visualisering af udsigt fra Å Strand med en sigtbarhed på 10 km med 4.0 

MW vindmøller. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 17 Visualisering af udsigt fra Å Strand med 8.0 MW vindmøller og 10 km sigt-

barhed. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 18 Visualisering er den nuværende udsigt fra Å Strand med en reduceret sigt-

barhed på 5 km. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 19 Visualisering af udsigt fra Å Strand med sigtbarhed på 5 km med 4.0 MW 

vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 20 Visualisering af udsigt fra Å Strand med sigtbarhed på 5 km med 8.0 MW 

vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 

4.3 Bobakker 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 21 Foto af den nuværende udsigt fra Bobakker i meget klart vejr. 
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 22 Visualisering af udsigt fra Bobakker i meget klart vejr med 4.0 MW vind-

møller. 

8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 23 Visualisering af udsigt fra Bobakker i meget klart vejr med 8.0 MW vind-

møller. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 24 Visualisering er den nuværende udsigt fra Bobakker med en sigtbarhed på 

10 km. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 25 Visualisering af udsigt fra Bobakker med en sigtbarhed på 10 km med 4.0 

MW vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 26 Visualisering af udsigt fra Bobakker med 8.0 MW vindmøller og 10 km 

sigtbarhed. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 27 Visualisering er den nuværende udsigt fra Bobakker med en reduceret 

sigtbarhed på 5 km. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 28 Visualisering af udsigt fra Bobakker med sigtbarhed på 5 km med 4.0 MW 

vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 29 Visualisering af udsigt fra Bobakker med sigtbarhed på 5 km med 8.0 MW 

vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 
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4.4 Helnæs Kirke 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 30 Foto af den nuværende udsigt fra Helnæs Kirke i meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 31 Visualisering af udsigt fra Helnæs Kirke i meget klart vejr med 4.0 MW 

vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 32 Visualisering af udsigt fra Helnæs Kirke i meget klart vejr med 8.0 MW 

vindmøller. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 33 Visualisering er den nuværende udsigt fra Helnæs Kirke med en sigtbarhed 

på 10 km. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 34 Visualisering af udsigt fra Helnæs Kirke med en sigtbarhed på 10 km med 

4.0 MW vindmøller. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 35 Visualisering af udsigt fra Helnæs Kirke med 8.0 MW vindmøller og 10 km 

sigtbarhed. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 36 Visualisering er den nuværende udsigt fra Helnæs Kirke med en reduceret 

sigtbarhed på 5 km. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 37 Visualisering af udsigt fra Helnæs Kirke med sigtbarhed på 5 km med 4.0 

MW vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 38 Visualisering af udsigt fra Helnæs Kirke med sigtbarhed på 5 km med 8.0 

MW vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 

4.5 Helnæs Fyr 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 39 Foto af den nuværende udsigt fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden i 

meget klart vejr. 
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 40 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 4.0 

MW vindmøller i horisonten i meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – meget klart vejr med to skibe i sejlruter 

 

Figur 41 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 4.0 

MW vindmøller i horisonten i meget klart vejr med skibe i sejlrenderne, 

hhv. 3 km og 14 km (til venstre for fyr og nord for Als) fra Helnæs. 
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8.0 MW vindmøller – klart vejr 

 

Figur 42 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 8.0 

MW vindmøller i horisonten i meget klart vejr. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 43 Visualisering af den nuværende udsigt fra Helnæs med Helnæs Fyr i for-

grunden og 10 km sigtbarhed. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 44 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 4.0 

MW vindmøller i horisonten med 10 km sigtbarhed. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 45 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 8.0 

MW vindmøller i horisonten med 10 km sigtbarhed. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 46 Visualisering af den nuværende udsigt fra Helnæs med Helnæs Fyr i for-

grunden og 5 km sigtbarhed. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 47 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 4.0 

MW vindmøller i horisonten med 5 km sigtbarhed. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 48 Visualisering af udsigten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 8.0 

MW vindmøller i horisonten med 5 km sigtbarhed. 

Nuværende udsigt om natten – i meget klart vejr 

 

Figur 49 Foto om natten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden i meget klart 

vejr. 
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4.0 MW vindmøller med maksimal belysning i meget klart vejr 

 

Figur 50 Visualisering om natten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 4.0 

MW vindmøller i meget klart vejr. 

8.0 MW vindmøller med maksimal belysning i meget klart vejr 

 

Figur 51 Visualisering om natten fra Helnæs med Helnæs Fyr i forgrunden og 8.0 

MW vindmøller i meget klart vejr. 
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4.6 Horne Land 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 52 Foto af den nuværende udsigt fra Horne Land i meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 53 Visualisering af udsigt fra Horne Land i meget klart vejr med 4.0 MW 

vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 54 Visualisering af udsigt fra Horne Land i meget klart vejr med 8.0 MW 

vindmøller. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 55 Visualisering er den nuværende udsigt fra Horne Land med en sigtbarhed 

på 10 km. 



 

 

     

 34  VISUALISERINGER 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A095938/Documents/03 Project documents/03 Miljøkonsekvensvurdering/Bilag/A095938-007_bilag A.docx 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 56 Visualisering af udsigt fra Horne Land med en sigtbarhed på 10 km med 

4.0 MW vindmøller. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 57 Visualisering af udsigt fra Horne Land med 8.0 MW vindmøller og 10 km 

sigtbarhed. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 58 Visualisering er den nuværende udsigt fra Horne Land med en reduceret 

sigtbarhed på 5 km. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 59 Visualisering af udsigt fra Horne Land med sigtbarhed på 5 km med 4.0 

MW vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 60 Visualisering af udsigt fra Horne Land med sigtbarhed på 5 km med 8.0 

MW vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og dis. 

4.7 Fynshav 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 61 Visualisering af udsigten fra Fynshav med beplantning og naturområde i 

forgrunden og med blik til havet i baggrunden i meget klart vejr. 
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 62 Visualisering af udsigten fra Fynshav i meget klart vejr og 4.0 MW vind-

mølle. Der er beplantning og naturområde i forgrunden og blik til havet i 

baggrunden. I horisonten kan man skimte vindmøllerne. 

8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 63 Visualisering af udsigten fra Fynshav i meget klart vejr og 8.0 MW vind-

mølle. Der er beplantning og naturområde i forgrunden og blik til havet i 

baggrunden. I horisonten kan man skimte vindmøllerne. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 64 Visualisering af udsigten fra Fynshav med beplantning og naturområde i 

forgrunden og med blik til havet i baggrunden i 10 km sigtbarhed. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 65 Visualisering af udsigten fra Fynshav i 10 km sigtbarhed og 4.0 MW vind-

mølle. Der er beplantning og naturområde i forgrunden og blik til havet i 

baggrunden. I horisonten kan man se vindmøllerne. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 66 Visualisering af udsigten fra Fynshav i 10 km sigtbarhed og 8.0 MW vind-

mølle. Der er beplantning og naturområde i forgrunden og blik til havet i 

baggrunden. I horisonten kan man se vindmøllerne. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 67 Visualisering af udsigten fra Fynshav med beplantning og naturområde i 

forgrunden og med blik til havet i baggrunden i 5 km sigtbarhed. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km  

 

Figur 68 Visualisering af udsigten fra Fynshav i 5 km sigtbarhed og 4.0 MW vind-

mølle. Der er beplantning og naturområde i forgrunden og blik til havet i 

baggrunden. Man kan ikke se vindmøllerne på grund af dis. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 69 Visualisering af udsigten fra Fynshav i 5 km sigtbarhed og 8.0 MW vind-

mølle. Der er beplantning og naturområde i forgrunden og blik til havet i 

baggrunden. Man kan ikke se vindmøllerne på grund af dis. 
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4.8 Vinkelbæk 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 70 Foto af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 71 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i meget klart 

vejr med 4.0 MW vindmølle. Til højre bag læhegnet ses vindmøllerne i ho-

risonten. 
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8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 72 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i meget klart 

vejr med 8.0 MW vindmølle. Til højre og bagved læhegnet kan man se 

vindmøllerne. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 73 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i 10 km sigt-

barhed. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 74 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i 10 km sigt-

barhed med 4.0 MW vindmølle. Til højre og bagved læhegnet kan man se 

vindmøllerne. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 75 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i 10 km sigt-

barhed med 8.0 MW vindmølle. Bagved læhegnet kan man se enkelte 

vindmøller. 
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Nuværende udsigt– sigtbarhed 5 km 

 

Figur 76 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i 5 km sigt-

barhed. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 77 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i 5 km sigt-

barhed med 4.0 MW vindmølle. Til højre og bagved læhegnet kan man se 

enkelte vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 78 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk med læhegn og buske i 5 km sigt-

barhed med 8.0 MW vindmølle. Til højre og bagved læhegnet kan man se 

enkelte vindmøller. 

4.9 Vinkelbæk – ekstra 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 79 Foto af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) i meget klart vejr. 
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 80 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) i meget 

klart vejr med 4.0 MW vindmøller. 

8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 81 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) i meget 

klart vejr med 8.0 MW vindmøller. 
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Nuværende udsigt – 10 km sigt 

 

Figur 82 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) med en 

sigtbarhed på 10 km. 

4.0 MW vindmøller – 10 km sigt 

 

Figur 83 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) med 10 

km sigt med 4.0 MW vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – 10 km sigt 

 

Figur 84 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) med sigt-

barhed på 10 km med 8.0 MW vindmøller. 

Nuværende udsigt – 5 km sigt 

 

Figur 85 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) med en 

sigtbarhed på 5 km. 
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4.0 MW vindmøller – 5 km sigt 

 

Figur 86 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) med 5 km 

sigt med 4.0 mW vindmøller. 

8.0 MW vindmøller – 5 km sigt 

 

Figur 87 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (tættere på vandkanten) med 5 km 

sigt med 8.0 mW vindmøller. 
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Nuværende udsigt – nat i meget klart vejr 

 

Figur 88 Visualisering af udsigten fra Vinkelbæk (Tættere på vandkanten) om nat-

ten i meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – nat i meget klart vejr 

 

Figur 89 Foto af udsigten fra Vinkelbæk – alternativ placering, nat i meget klart vejr 

med 4.0 MW vindmøller med maksimal belysning (ses bedst på skærm). 
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8.0 MW vindmøller – nat i meget klart vejr 

 

Figur 90 Foto af udsigten fra Vinkelbæk – alternativ placering, nat i meget klart vejr 

med 8.0 MW vindmøller med maksimal belysning (ses bedst på skærm). 

4.10 Nordborg 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 91 Foto i meget klart vejr mod Lillebælt fra Nordborg med Nordborg Slot i 

forgrunden. 
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 92 Visualisering i meget klart vejr mod Lillebælt fra Nordborg med Nordborg 

Slot i forgrunden med 4.0 MW vindmøller (røde, da de ikke kan ses fra fo-

tostandpunktet og vil være bag træerne og slottet). 

8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 93 Visualisering i meget klart vejr mod Lillebælt fra Nordborg med Nordborg 

Slot i forgrunden med 8.0 MW vindmøller (røde, da de ikke kan ses fra fo-

tostandpunktet og vil være bag træerne og slottet). 
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4.11 Hejsager Strand 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 94 Foto af den nuværende udsigt fra Hejsager Strand med udsyn til Halk Nor i 

meget klart vejr. 

4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 95 Visualisering af udsigt fra Hejsager Strand med 4.0 MW vindmøller med 

udsyn til Halk Nor i meget klart vejr, hvor vindmøllerne er synlige på tip-

pen af noret. 
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8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 96 Visualisering af udsigt fra Hejsager Strand med 8.0 MW vindmøller med 

udsyn til Halk Nor i meget klart vejr, hvor der er udsyn til vindmøllerne på 

tippen af noret. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 97 Foto af den nuværende udsigt fra Hejsager Strand med udsyn til Halk Nor 

med 10 km sigtbarhed. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 98 Visualisering af udsigt fra Hejsager Strand med 4.0 MW vindmøller med 

udsyn til Halk Nor med 10 km sigtbarhed, hvor der er blik til vindmøllerne 

på tippen af noret. 

 8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 99 Visualisering af udsigt fra Hejsager Strand med 8.0 MW vindmøller med 

udsyn til Halk Nor med 10 km sigtbarhed, med blik til vindmøllerne på tip-

pen af noret. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 100 Foto af den nuværende udsigt fra Hejsager Strand med udsyn til Halk Nor 

med 5 km sigtbarhed. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 101 Visualisering fra Hejsager Strand med 4.0 MW vindmøller mod Halk Nor 

med 5 km sigtbarhed, hvor vindmøllerne ikke kan ses på grund af dis. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 102 Visualisering fra Hejsager Strand med 8.0 MW vindmøller mod Halk Nor 

med 5 km sigtbarhed, hvor vindmøllerne ikke kan ses på grund af dis. 

4.12 Gammelbro Camping 

Nuværende udsigt – meget klart vejr 

 

Figur 103 Foto af den nuværende udsigt fra Gammelbro Camping i meget klart vejr. 
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4.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 104 Visualisering af udsigt fra Gammelbro Camping i meget klart vejr med 4.0 

MW vindmøller. 

8.0 MW vindmøller – meget klart vejr 

 

Figur 105 Visualisering af udsigt fra Gammelbro Camping i meget klart vejr med 8.0 

MW vindmøller. 
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Nuværende udsigt – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 106 Visualisering er den nuværende udsigt fra Gammelbro Camping med en 

sigtbarhed på 10 km. 

4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 107 Visualisering af udsigt fra Gammelbro Camping med en sigtbarhed på 10 

km med 4.0 MW vindmøller. 
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8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 10 km 

 

Figur 108 Visualisering af udsigt fra Gammelbro Camping med 8.0 MW vindmøller og 

10 km sigtbarhed. 

Nuværende udsigt – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 109 Visualisering er den nuværende udsigt fra Gammelbro Camping med en 

reduceret sigtbarhed på 5 km. 
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4.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 110 Visualisering af udsigt fra Gammelbro Camping med sigtbarhed på 5 km 

med 4.0 MW vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og 

dis. 

8.0 MW vindmøller – sigtbarhed 5 km 

 

Figur 111 Visualisering af udsigt fra Gammelbro Camping med sigtbarhed på 5 km 

med 8.0 MW vindmøller. Vindmøller kan ikke ses på grund af afstand og 

dis. 
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