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Testcentret i Østerild – fejl eller fantastisk?
(Set fra miljøets synspunkt)

Thisted Gymnasium,
27. september kl. 12.30-13.30 

Ivar Lyhne
Adjunkt, ph.d.
Det Danske Center for Miljøvurdering
Institut for Planlægning,  Aalborg Universitet
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Hvad ved jeg om Testcentret i Østerild?

Østerild del af forskning i miljøvurderinger og 
beslutningsprocesser

Deltog i borgermøder + dialog med myndigheder

Samarbejder med energisektoren

Østerild del af vores undervisning på 
”By, Energi og Miljøplanlægning”
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Jeres mening

Hvor mange synes, Østerild er 

FejlFantastisk
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Energipolitik

Dansk energipolitik
2020: 50 % el dækket af vindkraft
2050: 100 % vedvarende energi i energi-

og transportsektorerne

• Vind har en fremtrædende plads i 
politikken
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”Danmark er et vindkraft-land”
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Vindkraft er vigtigt, derfor testcenter!

Men var testcentret i Østerild fejl eller fantastisk? 

Første indskud: Det kommer an på hvem du spørger

Andet indskud: Det mest anerkendte normative grundlag at vurdere på 
er ”bæredygtighed”
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Bæredygtighed

Brundtlandrapporten ‘Vores fælles fremtid’

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de 
nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i fare”

Behov vs. økosystemets bæreevne 
- både intergeneration + intrageneration

Århuskonventionen: For at leve op til denne forpligtelse, skal alle have 
ret til at deltage i beslutningsprocesser

Forsigtighedsprincip: Politik skal baseres på forsigtighedsprincippet 
(Maastricht traktaten)
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Bæredygtighed og testcentret

Afvejninger 
- Behov vs. økosystem 
- Samfundsformål vs lokale påvirkninger

Hvordan afvejer man det?
- Politik (niveauer)
- Plansystemet
- Miljøvurderinger
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Placering - aktører

”På baggrund af de overordnede udvælgelseskriterier har 
Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen screenet hele landet, 
og sammen med Vindmølleindustrien og Risø DTU gennemgået 
potentielle områder i Danmark.”
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Placering – kriterier
”Du får svar som du spørger”

• ”Et område med gode vindforhold, dvs. en middelvind på minimum 8 m/s 
• Et område med meget plads, dvs. et areal på minimum 346 ha. og en 

udstrækning på tværs af fremherskende vindretning. 
• Et område, som ikke er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. 
• Et område hvor der er mere end 1000 meter til nærmeste nabo.”

”Østerild Klitplantage [er] vurderet at være det eneste reelle forslag til 
placering af et nyt nationalt testcenter for vindmøller. ” (VVM)

”… skrevet facit og så 
har de hele tiden arbejdet 
med at få sammenstykket 
nogle regnestykker, der 
skulle ende med det 
facit” (Miljøordfører i Folketinget)
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FEJL  ELLER FANTASTISK?
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Argumenter og manipulation

Facts frembringes til at fremme bestemte interesser

Facts fortolkes på en måde der fremmer bestemte interesser

”Genskabelsen af udstrakte 
arealer med klithede må 
i sig selv vurderes som en 
værdifuld mulighed for 
dansk naturforvaltning.” 
(VVM, s. 12)
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Manipulation eller blot fortolkning?

Naturstyrelsens folder fra 2008

”I Østerild Klitplantage finder du 
både de store vidder og den stille 
idyl. Plantagen er karakteriseret 
ved sin store variation, men også 
ved de mange tilbud til skovgæsten”

I VVM i 2010

”Østerild Klitplantage fremstår i 
dag som et stort, relativt ensartet 
og lukket skovområde. 
Hovedindtrykket er en 
nåletræsplantage…”
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Fantastisk? 
(set fra miljøets synspunkt)

”Først og fremmest er vindkraft, som 
beskrevet ovenfor, en vigtig faktor i 
omstillingen af energiforsyningen i en 
bæredygtig og CO2-fri retning.”

• Potentielt redde arter, naturtyper 
og menneskeliv på globalt plan

”Genskabelsen af udstrakte arealer med 
klithede må i sig selv vurderes som en 
værdifuld mulighed for dansk 
naturforvaltning.”
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Fejl?
(set fra miljøets synspunkt)

Pres på: 
• Lokalt dyreliv

• kronhjorte, natteravn

• Globalt dyreliv

• Bilag IV arter + rødliste-arter

• Skovareal – 450 ha (fredsskov)
• Lokalbefolkning - ro (lyd + aktivitet), adgang

Usikkerhed: 
• havørne: ”Der savnes eksakt viden om faren for kollisioner”
• dagtrækkende fugle: ”Der foreligger dog ikke specifik viden”
• lavfrekvent støj

VVM, s. 72
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Testcentret og meninger

Positiv over placering Negativ over placering

Positiv over for 
behov

Fantastisk! 
Teknologisk udvikling og 
arbejdspladser sikret - og værdsat 
natur genoprettes

Fint.
Teknologisk udvikling og 
arbejdspladser sikret – men 
skulle være på landbrugsjord

Negativ over for 
behov

Ok.
Industrien må selv sørge for deres 
testcenter - men fint at genoprette 
værdsat natur

Fejl!
Industrien må selv sørge for 
deres testcenter.
Havmøller bør testes på 
havet.
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Testcentret og meninger

Positiv over placering Negativ over placering

Positiv over for 
behov

Negativ over 
for behov
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Testcentret – er det bæredygtigt? 

Øge global bæredygtighed 
Reducere lokal bæredygtighed

Fejl

Negligeret
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Jeres mening?

Hvor mange af jer (tør sige, at I) har ændret mening?

- fra fejl til fantastisk

- fra fantastisk til fejl

- hvor mange er blevet mere i tvivl om, hvad I skal mene?

- hvor mange er blevet mere sikre?
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Det kunne have været så godt…

Et testcenter er fantastisk…

… men blev her en fejl set fra miljøets synspunkt
- fordi beslutningsprocessen var lukket og forhastet
- pga. placeringen i naturområde (trods ‘genskabelse’)
- pga. udformningen (skulle være trinvis)

Skaden er sket, 
så det vigtigste er, 
at tage ved lære!
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Bæredygtighed i Thy

Bæredygtighed er komplekst:

Global bæredygtighed er ikke nødvendigvis lokal bæredygtighed
• Testcenter i Østerild

Lokal bæredygtighed er ikke nødvendigvis global bæredygtighed
• Energibesparelser?
• Solceller?
• Elbiler?
• Mere skovareal?
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SPØRGSMÅL ELLER 
KOMMENTARER?

Hvis du vil vide mere:

Om Østerild: Betænkninger fra Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg
(www.retsinformation.dk)

Det Danske Center for Miljøvurdering - www.dcea.dk
Uddannelsen i By, Energi og Miljøplanlægning - www.byenergimiljo.aau.dk/


