
Lønborg Hede 2 fik nej - testmøller sendt i 

høring 

Vindmøller. Erhvervshensyn betyder, at testmøller er sendt i høring. Udvidelsen af Lønborg Hede 

fik til gengæld et nej.  

Af Jonas Vester, jves@berlingskemedia.dk 

Onsdag den 23. april 2014, 12:24  

Der var to mølleprojekter på byrådets dagsorden tirsdag eftermiddag, men hvor opstillerne bag og 

naboerne til testmølleprojektet ved Sdr. Vium nu kan se frem til en høring og VVM-udarbejdelse, 

så må den lokale møllematador Jens K. Pedersen derimod se sit projekt om en udvidelse af Lønborg 

Hede 2 stoppet.  

Dansk Folkeparti sad med de afgørende stemmer i begge sager, og mens partiets to 

byrådsmedlemmer var enige i vurderingen af projektet ved Lønborg Hede, så havde de forskellige 

opfattelser af testmølleprojektet ved Sdr. Vium.  

Bente Kronborg Holst Flensted mente, at der i forvejen var nok møller i den sydlige del af området. 

»Jeg stemmer nej. Jeg mener, vi må sætte mennesker før møller, og det må være muligt at teste de 

ting et andet sted,« sagde Kronborg Holst. 

Derimod mente partifællen Kristian Bøgsted, at erhvervshensynet i testmølleprojektet vejede så 

tungt, at mølleprojektet skulle have lov til at gå videre til en høringsfase. 

»Når Vestas siger, de har behov for de her møller, må der være noget om det. En høring vil også 

give projektmagere mulighed for at finde lokal opbakning, og en VVM-redegørelse vil give os et 

kvalificeret billede af projektet,« sagde han. 

Sammen med Venstres 14-mands store byrådsgruppe sikrede Kristian Bøgsted et flertal for at sende 

testmølleprojektet i høring. 

»Test på andre møller« 

Forud for stemmeafgivelsen var der foregået en længere debat om, hvorvidt testmøllerne nu også er 

nødvendige. 

»Testmølle lyder som en smart måde at få klemt det her projekt igennem. Kommunen har i forvejen 

udpeget tre områder, der er udlagt til testmøller, og der er ledige pladser i Østerild,« sagde Niels 

Rasmussen (SF), mens viceborgmester Kristian Andersen (KD) havde samme syn på sagen. 

»Vi stemmer nej, for det må være muligt at lave de foreskrevne test på allerede eksisterende 

møller,« sagde Kristian Andersen. 

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=0B4B299DCC2C85058FA9D90C30E6966F-n1.bs10b?to=jves%40berlingskemedia.dk&selection=tfol11b99f478eb2caa6


At der nu bliver udarbejdet en VVM-redegørelse med dertil hørende visualiseringer, havde Niels 

Rasmussen ikke meget til overs for. 

»Det er ret uheldigt, at mange VVM-redegørelser afviger for meget i forhold til det virkelige billede 

med hensyn til støjgener og de visualiseringer, der var lavet på forhånd,« mente han.  

Derimod stod Venstre alene med at ville sende den 13-møller store udvidelse af mølleparken ved 

Lønborg Hede i høring.  

Flere Venstre-folk pegede på den pengestrøm, der ville tilfalde lokalsamfundene, som kunne sikre 

udvikling. Blandt andet er Hemmet stillet en større pose penge i udsigt af mølleopstiller Jens K. 

Pedersen. 

»Vi hører meget på modstanderne i de her projekter, men vi overhører en stor gruppe knap så 

højlydte tilhængere,« sagde Lennart Qvist (V) med henvisning til 441 underskrifter, som var 

indsamlet til fordel for projektet. 

Men det resterende byråd modsatte sig. 

»Møllepenge er ikke vejen frem for landdistrikternes udvikling. Møller påvirker også lysten til at 

flytte hertil,« sagde Søren Elbæk (A). 

Da Helle Stærk (A) var fraværende på byrådsmødet betød det, at afstemningen endte 14-14, og 

dermed faldt projektet. 

 


