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Aarhus Kommune
TEKNIK OG MILJØ
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Aarhus Kommune har 16. oktober 2019 fremsendt en høring til blandt andet Syddjurs 
Kommune angående et tematillæg om vedvarende energi til Aarhus Kommuneplan 2017. 
Tematillægget udpeger arealer til både opsætning af solenergianlæg og til vindmøller 
med en totalhøjde på 150 meter. 

En af udpegningerne til vindmøller er umiddelbart øst for Vosnæsgård, syd for Savmølle 
Skov, med nærhed til Kalø Vig. I forslaget til udpegning vil det være muligt at opstille tre 
vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Miljøvurderingen beskriver udpegningen som 
delvist egnet. 

I Syddjurs Kommune vil opstillingen af tre vindmøller ved Vosnæs have en indvirkning på 
landskabet omkring Kalø Vig, sammenhængen mellem de fredede områder langs kysten 
samt indvirkning på kystturismen og Syddjurs Kommunes rekreative kvaliteter og bosæt-
ning. 

Regionale sammenhænge
Syddjurs Kommunes Byråd har med Udviklingsstrategien 2018 til 2030 ambitioner om at 
arbejde for at synliggøre herlighedsværdierne, lokalsamfundene/stedsidentitet, aktiviteter 
og oplevelser samt kvalitetsudvikle turismeproduktet. Udviklingsstrategien og de følgende 
indsatser kommer alle Aarhus Kommunes borgere til gode, da en del af Aarhus Kommu-
nes borgere benytter Syddjurs Kommunes sommerhusområder, landskaber og national-
park til rekreation og fritidsaktiviteter. Samtidig ser Syddjurs Kommune det regionale sam-
arbejde om bosætning og turisme som en forudsætning for udviklingen af Region Midtjyl-
land, og dermed også prioriteringen af, hvor og hvordan tekniske anlæg sættes op, og 
hvordan kommunerne i fællesskab kan løfte fælles dagsordener. 

Landskabet 
Syddjurs Kommune er et rekreativt opland til Aarhus og Aarhus Kommunes beboere og i 
medspil med den regionale hovedbys udvikling. Det rekreative består blandt andet af den 
landskabelige oplevelse langs Kalø Vig, og de udsigter, der er langs kyststrækningen 
med bevaringsværdige landskaber, som er en kontrast til den efterhånden tætte bys indre 
landskaber. Opsætningen af vindmøller ved Vosnæs fremstår fremmed for landskabet og 
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udvisker skiftet fra by til land. Vindmøllerne vil heller ikke indgå i en helhed som teknisk 
anlæg med Studstrupværket, da den sammenhæng kun opleves ved en ganske kort 
strækning på Aarhusvej. 

Fredede områder
Langs Kalø Vig er der en del fredninger også i Aarhus kommune. I de fredninger indgår 
Nationalpark Mols Bjerge også heriblandt Kalø Slotsruin, som er national kulturarv. En 
del af kvaliteterne for fredningerne er både af landskabelig og kulturhistorisk karakter 
men også kvaliteten i, hvordan landskabsdannelserne med senere dyrkning og skove 
fremstå langs kyststrækningen og udsigten over havet. Dette vil blive forstyrret af opsæt-
ningen af tre vindmøller, som ikke er i umiddelbar sammenhæng med øvrige tekniske 
eller bymæssige anlæg. Forslaget til placering af vindmøllerne ved Vosnæs er desuden 
beliggende umiddelbar syd for et fredningsforslag for Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod, 
der netop skal sikre de landskabelige kvaliteter. 

Turisme og bosætning
Aarhusregionen modtager årligt mange nationale og internationale turister – både for at 
opleve Aarhus, men også for at opleve den omkringliggende og meget bynære natur 
heriblandt Mols bjerge og Kalø Slotsruin.  Denne sammenhæng er helt særlig og gør 
Aarhusregionen til en helt særlig turistdestination. Syddjurs Kommune har desuden man-
ge lokale turister, der er sommerhusejere i sommerhusområderne langs strandene og 
Kalø Vig og med bopæl i Aarhus som nyder godt af de bymæssige og landskabelige kon-
traster. Vi vil gerne være med til at fastholde området som en god turistdestination med 
oplevelser i verdensklasse. Det er den samme landskabelige oplevelse, der gør, at Syd-
djurs Kommune er attraktiv for bosætning langs kysten og dermed spiller ind med særlige 
bosætningsmuligheder i medspil til hele Aarhusregionen.

Resumé
En placering af tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter ved Vosnæs vil ændre 
forudsætningerne for den landskabelige helhed langs Kalø Vig. Ændringen kan medføre 
konsekvenser i forhold til oplevelsen af national kulturarv, turisme og bosætning i denne 
del af regionen. Derfor vil Syddjurs Kommune anbefale at tage arealudlægget ud af den 
fremtidige planlægning for vedvarende energi i Aarhus Kommune. 
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