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Dato 24.11.2022 

Til:  Struer Kommune 

”Forslag til energiprojekt” 

 

Vindmøller ved Ausumgaard (AU-Vindmøller ”nr. 2”) 

Hermed fremsendes ”Forslag til energiprojekt”/etablering af nye vindmøller ved Ausumgaard (AU-

Vindmøller ”nr. 2”), Holstebrovej 101 i Struer Kommune. 

Vi ser frem til at indgå i dialog med Struer Kommune om projektet og dets muligheder. 

RAMME OG PROJEKTBESKRIVELSE 

Ausumgaard ønsker at fortsætte udviklingen med, at skabe et lokalt, lokalt forankret og 

sammenhængende energisystem med en tæt kobling mellem et effektivt landbrug og en grøn 

energiproduktion. 

Den hidtidige udvikling har omfattet etablering af 4 vindmøller, biogasanlæg og en proteinfabrik. Det vil 

derfor give rigtig god mening at fortsætte denne udvikling med yderligere energiproduktion. 

 
Med udgangspunkt i tidligere udpegninger fra Struer Kommune af mulige/egnede projektområder til 
opstilling af yderligere vindmølleproduktion, så har vi gjort os en række overvejelser om mulige 
placeringer i nærområdet af Ausumgaard. 
 
Da vi er beviste om, at projektudvikling af nye vindmøller kan være følsomt i lokalområdet, så har vi stor 
fokus på vigtigheden af at få startet på den mest hensigtsmæssige måde. Vi ønsker ikke at skabe 
unødvendig forstyrrelse. 
 
Vi har derfor valgt ikke at være specifikke omkring mulige projekter og deres placering i dette forslag, 
idet vi mener, at det vil være mest hensigtsmæssigt for processen at starte med en indledende dialog 
med Stuer Kommune omkring projektmuligheder. 
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Vi anmoder derfor Struer Kommune om et møde, hvor vi kan præsentere mulighederne og foretage en 
gensidig forventningsafstemning og håber på Struer Kommunes forståelse for denne tilgang i idefasen. 

Lokal forankring og naboforhold 

 

På Ausumgaard har vi god erfaring med at skabe et frugtbart samspil med naboer og lokalbefolkningen, 

og vi ser en ære i at lykkedes, så vi kan leve godt sammen. Vi har i tidligere projekter (fx biogasprojektet) 

desuden vist, at det kan lykkedes og den gensidige tillid, som allerede er opbygget, vil vi også værne 

om og behandle respektfuldt i nye projekter.  

 

AU-Vindmøller anerkender fuldt ud den udfordring, der er i at sikre lokal forankring og accept ved 

opstilling af nye vindmøller. Det er projekter hvor de umiddelbare gevinster for lokalsamfundet kan være 

ukonkrete og svære at få øje på.  

 

Vi ønsker derfor at inddrage nærliggende naboer tidligt i planlægning af nye vindmøller i en ordentlig 

proces, og vi ser det som en vigtig forudsætning for projektet, at der er opbakning i lokalsamfundet. 

 

Potentiale for merværdi i projektet 

Placering af nye grønne energianlæg ved Ausumgaard giver gode muligheder for at sammentænke 

deres produktion med de øvrige aktiviteter på Ausumgaard, og det vil ligeledes helt naturligt indgå i den 

fremadrettede udvikling af aktiviteterne på Ausumgaard. Overordnet ønsker vi at udvikle landbrug i 

samspil med et lokalt energisystem og det giver en række muligheder som projektet kan virkeliggøre: 

• Levere elektricitet til biogasanlægget og dets opgraderingsanlæg. 

• Indgå i samlet drift med solcelleproduktion og derved give optimeret produktionsprofil for den 

vedvarende energi (muligheden for dette skal afdækkes i projektet). 

• Der kan tænkes yderligere energiløsninger på Ausumgaard som fx energilager (batteri) der kan 

indgå i samspil med forbrug og grøn elproduktion. 

• Den grønne produktion sikres så de øvrige aktiviteter på Ausumgaard kan vokse. 

• Ausumgaard kommer mere i kontrol med egne værdikæder – lokalt energisystem. 

Ideen med at skabe et sammenhængende lokalt energisystem på Ausumgaard, vil også kunne medføre 

en generel interesse og det kan forhåbentlig give positiv opmærksomhed til lokalområdet i Struer 

Kommune. Det vil også give mulighed for at uddannelsesinstitutioner og andre med faglig interesse for 

udviklingen på Ausumgaard kan besøge stedet og alle i Struer Kommune har let adgang. 

 

 


