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Notat 

Povl A. Hansen 

Synspunkter på etablering af solcelleanlæg på 

Bisgaards jord 

Jeg har, på opfordring af foreningen udarbejdet dette notat. Som grundlag er der 

anvendt offentligt tilgængelige data. I dag er der offentlige natur- og geografiske 

data tilgængelige, der har en sådan kvalitet, at en kvalificeret analyse kan 

udformes.  En egentlig inspektion af området er ikke foretaget i denne forbindelse.  

 

Der er ansøgt om placering af et 

omfattende solcelleanlæg på 

markerne tilhørende Brattingsborg – 

Bisgaard, Samsø. 

Området er beliggende midt på 

Samsø mellem de gamle landsbyer 

Østerby, Onsbjerg og Torup. 

Landskabeligt er området et 

morænelandskab, som her er et 

klassisk dødisområde, og derfor med 

et varierede landskabsmæssigt udtryk. 

Dette i form af markante bakkeøer, 

biotoper og mosearealer samt et 

vandløb. Vandløbet er Bjælkerenden, 

der snor sig gennem landskabet 

mellem mosearealerne, og har sit 

udspring i Torup Mose. Der er to 

moseområder: Pilemosen og 

Rogemosen. Pilemosen er der gjort 

indgreb i – i form af opdyrkning af 

 

en mindre del af mosen mod 

Vadstrup. For Rogemosens del, er der 

desværre sket en kraftig reducering af 

mosen gennem opdyrkning øst for 

Bjælkerenden. 

Ud fra 2 cm kort fra 1975 virker det 

som om, at Rogemosen stort set ikke 

længere eksisterer på den østlige side 

ud mod Bisgaards marker. Et nyere 

flyfoto bekræfter antagelsen. Kun en 

konkret besigtigelse vil kunne afsløre 

de faktiske forhold. Hvordan 

reduktionen er sket, kan desværre 

ikke påvises ud fra tilgængelige 

kortdata. På kortmaterialet virker det 

dog som om, der er sket en langsom 

reduktion af mosen. Kun en konkret 

undersøgelse vil kunne afsløre, om 

dette er sket naturligt, eller gennem 

opfyldning/fjernelse af vandtilførslen.  

Et nyere flyfoto viser noget, der godt 

kunne være et drænanlæg på Bisgård- 
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siden tæt ved Bjælkerenden. Det er 

muligvis forklaringen på, at mosen er 

forsvundet. Kun en nærmere 

undersøgelse vil afsløre forholdene. 

 

Her ser man området omkring 

Rogemosen og en brønd, der er 

etableret op til resterne af mosen. Det 

er i dette område, man har tænkt sig 

at etablere anlægget. På den anden 

vestlige side af Bjælkerenden virker 

det på flyfoto som om, dele af 

Rogemosen stadigvæk eksisterer. Her 

er der andre ejerforhold. 

En fodsti, der tidligere var forbindelse 

mellem Bisgaard og landsbyen 

Onsbjerg er fjernet. På kortmaterialet 

virker det som om, det er længe siden, 

den er nedlagt. Den fulgte tidligere 

kanten af Rogemosen. Tæt mellem 

Vadstrup og Onsbjerg kan man se en 

overgang over Bjælkerenden, det 

virker som om, det er resten af stien. 

 

Bygningshistorisk værdi 

Kulturhistorisk er der to markante 

herregårde, der har bygningshistorisk 

værdi. Dels er der Vadstrupgård, der 

ligger op til det ansøgte område. - 

Herregården er bygget 1775, og er en 

smuk og bevaringsværdig bygning 

med fint bindingsværk. - Og dels er 

der Bisgård, der tidligere har tilhørt 

bispesædet i Århus. Gården kan føres 

tilbage til ca. 1400 tallet.  

Hovedbygningen er opført i 1640 og 

er ikke fredet. Det er bygninger, der 

har stærk kulturhistorisk værdi. Der er 

forhistoriske minder på området op til 

selve Bisgaards bygninger. Disse er 

konstateret via nylige udgravninger.  

 

 

 

Et industrianlæg som et omfattende 

solcelleanlæg, bør ikke placeres tæt 

ved disse historiske bygninger. 

Den landskabelige værdi 

Den landskabsmæssige værdi knytter 

sig til de to mosearealer samt 

områdets bakkeøer, lavbundsområder 

og spredte småbiotoper samt et snoet 

vandløb, der løber igennem området.  

Landskabet bør bevares. I steder for 

at ødelægge dette, bør der i stedet ske 

en reetablering af først og fremmest 

Rogemosen, men også af den 

reducerede Pilemose. Hertil kommer, 

at for at sikre området som et 

rekreativt område, bør gangstien, der 

tidligere løb langs Rogemosens 
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afgrænsning reetableres. Det virker på 

det udsendte høringsmateriale som 

om, de spredte tilbageværende 

biotoper tænkes fjernet. Også et par af 

bakkeøerne virker til at skulle 

reduceres via afgravning. Terræn 

reguleringstilladelse på +/- 0,5 meter 

giver mulighed for, at der sker 

opfyldning af lavbundsområdet, der 

består af den tidligere Rogemose, 

men også mulighed for at kunne 

reducere bakkeørene. 

Bakkeøerne er af helt afgørende 

værdi for området. De ligger i 

nærheden af og op til 

moseområderne. Derved skaber de 

vandskel i landskabet og sikrer 

dermed tilstrømning af vand til 

moserne. Udjævning eller helt 

fjernelse af bakkeøerne vil uden tvivl 

påvirke mosernes udstrækning og 

dermed deres biodiversitet.  Der er 

derfor ingen tvivl om, at opførelsen af 

industrianlægget vil have stor 

indflydelse på biodiversiteten og 

områdets landskabelige værdi. 

Etableringen af et plantehegn langs 

anlægget kan ikke erstatte dette, da 

der er forskellige levesteder for dyr 

og planter. Derudover vil man 

etablere hegn før og efter 

beplantningen. Det vil reducere dyrs 

bevægelighed gennem området 

 

 

Landsbyerne 

Nærheden til de tre landsbyer, og her 

specielt rundbyen Østerby tilsiger 

også, at i stedet for at ødelægge 

områdets landskabelige værdi med et 

industrianlæg, bør der ske en 

genopretning af naturen. Det gælder 

specielt mosearealerne, men også en 

sikring af områderne nær de 

historiske bygningsværker. Et stort 

solcelleanlæg egner sig ikke til 

placering i dette landskab. 

Genetablering af stien vil kunne sikre 

området som et tilgængeligt 

naturområde og dermed en attraktion 

for naturturismen og tilflytning. 

Et centralt spørgsmål er, om der i 

dette område er det, som 

naturmyndighederne kalder ”tabt” 

natur. I Forbindelse med 

Naturstyrelsens opdatering af fredede 

områder på Samsø de - såkaldte §3 

områder skriver man generelt om 

Samsø (se efterfølgende kort over §3 

områder i ansøgningsområdet): 

”Der er således registreret 53 

uoverensstemmelser (potentielt tabt 

natur) med et samlet areal på 25,8 

ha. Disse har kommunen en opgave 

med at følge op på.”.  

Spørgsmålet er, om det er på Bisgård 

Mark, der er konstateret ”tabt” natur, 

og om kommunen har reageret på 

Naturstyrelsens henstilling, som også 



4 

 

omfatter ikke mindre end 53 

lokaliteter på Samsø. 

  

Projektets placering 

Udgangspunktet for kommunens 

vurdering af områdets egnethed, er 

dets landskabelige værdi gennem 

miljøvurdering, med efterfølgende 

kommuneplantillæg og lokalplan. Det 

er de redskaber kommunen har. Selve 

arbejdet bliver foretaget af ansøgerens 

konsulent i samarbejde med Århus 

Kommune, - for Samsø Kommune. 

Ser man på den opsamlende 

beskrivelse fra Århus Kommunes 

Teknik- og Miljø, der er udgangspunk 

for en miljøvurdering af projektet, er 

der nogle bemærkelsesværdige 

indskrænkninger. I Århus Kommunes 

svar i forhold til indsigelserne nævner 

man, at man vil gå i detaljer omkring 

Pilemosen og Bjælkerenden. Derimod 

nævnes de spredte småbiotoper ikke, 

selvom de stadig er dele af områdets 

natur, og desuden nævnes bakkeøerne 

heller ikke.  

 Det er et åbent spørgsmål, om det er 

et realistisk udgangspunkt, at resten af 

Rogemosen ikke er nævnt i 

materialet, da rester af denne findes 

på den anden side af Bjælkerenden. 

Det forhindrer dog ikke, at den 

inddrages, hvilket vil være naturligt, 

da resten af mosen nu er 

lavbundsområde. 
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Kortanalyse 

Hvilke forandringer er der sket gennem tiden af områdets landskabsmæssige 

værdi? En kortanalyse giver en del af svarene. 

 Kort fra 1863 

 

Her på kortet fra 1863 skal man 

bemærke flere ting. Dels at 

Bjælkerenden løber igennem området 

og man ser Pilemosens placering. 

Endvidere også Rogemosens 

eksistens til vest på kortet. Man ser 4 

bakkeøer, der er dannet i 

morænelandskabet fra dødisperioden. 

Det er Bishøj, der er den mest 

markerede i landskabet, der er også 

Birkehøj, Ravns Bakke samt Rogehøj. 

Et klassisk fint dødisområde dannet 

for tusinder af år siden. 

Morænelandskabet strækker sig ud 

over området til Bøgebjerg og den 

tilhørende mose ved Østerby samt 

mod Torup og Torup Mose. Det er et 

sammenhængende varierende 

morænelandskab.  

Højdekurverne på kortet angiver 

højdeforskellene, og viser at specielt 

den vestlige del af området er 

kuperet. 

 Ser man på et nyere flyfoto, viser der 

sig klare forandringer i landskabets 

udformning. 
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Nyt flyfoto: 

 

Som man ser på dette flyfoto, så er 

der sket store ændringer på arealet 

siden 1863 kortlægningen. De træder 

tydeligt frem. Det er naturligt, der 

sker ændringer, da der er tale om et 

kulturlandskab. Spørgsmålet er, 

hvornår disse ændringer af landskabet 

er sket, og på hvilken baggrund de er 

foretaget. Det har betydning, da 

vurderingen af de landskabsmæssige 

forhold udgår fra det nuværende 

landskabs værdi. Man skal i den 

forbindelse være opmærksom på, at 

Naturstyrelsen skriver i deres 

vejledning af naturbeskyttelsesloven:  

Søer, der ikke opfylder 

størrelseskravet, men som ligger ved 

et beskyttet vandløb og dermed udgør 

en del af vandløbet eller som er en 

integreret del af en beskyttet 

naturtype, jf. § 3 stk. 2, er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1”. 

Et sådan område har vi her. 

Bjælkerenden og moserne udgør en 

sammenhængende integreret del af 

vandløbet. Spørgsmålet står så tilbage 

om rendens og Rogemosens status. 
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Ser man på et 4 cm. Kort fra 1972 over området: 

 

På kortet fra 1972 ser vi, at 

Rogemosen stadig eksisterer, om end 

i stærk reduceret form.  Det samme 

gælder også, hvis man går tilbage til 

kort fra 1961.  Derimod er der en 

betydeligt dårligere markering af 

mosen, hvis vi går få år længere frem, 

- det fremgår af kortet fra 1975. 

Kortet viser en mulig pumpestation 

eller brønd i forbindelse med 

afvanding på Bisgårds marker. Det er 

muligt, at der er givet tilladelse til 

dens oprettelse, (eller at den på anden 

vis er oprettet lovligt), men den viser 

årsagen til afvanding af Rogemosen. 

Tallene på kortet angiver 

terrænniveauer. 

Kortene kunne tyde på, at det er i den 

periode, der på den østlige side er sket 

en endelig ”nedlægning” af 

Rogemosen. 
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2 cm. Kort fra 1975  over området. 

 

På kortet fra 1975 ser vi, at der er en 

lille rest af Rogemosen tilbage. 

Bishøj,  Birkehøj, Ravnsbakke og 

Rogehøj er stadig markeret som 

markante bakkeøer i området. De 

brune linjer angiver terrænniveauer, 

og dermed også tilstrømningsforhold 

til Pilemosen. Ændres 

terrænforholdene i forbindelse med 

placeringen af et anlæg, ændres 

vandtilførslen til mosen også. Alt 

efter hvordan de udføres. 

 

Projektansøgerens 

placeringsforslag 

For at kunne vurdere projektets 

aktuelle konsekvenser kan man 

sammenligne placeringsområdet for 

solcelleanlæg og de 

landskabsmæssige biotoper og 

moseområder, samt bakkeøer.  

 

 

 

Kommunen har tilføjet nogle 

begrænsninger for anlæggets 

udformning.  

Disse er:  

”Kommunalbestyrelsen har i forbindelse 

med beslutningen om at forsætte arbejdet 

med planlægningen af en solcellepark stillet 

følgende vilkår:   

 Afstand til boliger skal være minimum 

200 meter. 
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 Der skal være skærmende beplantning 

omkring hele anlægget. 

 Afstand til fortidsminder skal være 

minimum 100 meter.” 

Det kan bemærkes, at 

naturinteresserne ikke indgår i 

kommunens skærpede krav. 

Forskellige myndigheder udarbejder 

kort, hvori der indgår 

naturbeskyttelsesforhold. Man kan 

forbavses over, at de ikke spiller en 

større rolle i forbindelse med at man 

startede en godkendelsesprocedure. 

Det er b.la. 

 

Naturinteresser i området  

Ser man på, hvad det er for 

naturinteresser, der er registreret og 

offentligt tilgængeligt, udgives der kort 

over dette.  

Beskyttede vandløb (NBL § 3) 

Beskyttede naturtyper (NBL § 3) 

NATURA 2000 – Fuglebeskyttelse 

Områderne er indtegnet på 

nedenstående kort af myndighederne. 

 

Det er de ovennævnte beskyttelsesområder, der her er indtegnet. 

Her ser man så tydeligt de 

naturinteresseområder, der er 

indtegnet af Danmarks 

Miljøportal. At man kan tænke 

på at placere et industrianlæg i 

form af solcelleanlæg i dette 
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område, virker temmelig 

besynderligt. 

Man ser på det efterfølgende 

kort, at specielt i den vestlige del 

er der konstateret 

lavbundsområder. De er ikke 

direkte beskyttede, men har stor 

naturmæssig interesse, da der her 

lever truede dyre- og plantearter, 

der ikke lever andre steder.  

 

Det er de blå felter, der angiver 

lavbundsområder, der er specielt 

følsom natur, og som der er speciel 

fokus på ud fra et natur 

bevaringssynspunkt. I det efterfølgende 

placeringsforslag, kan man tydeligt se, 

at solcelleområdet dækker dele af 

lavbundsområdet. En lang række andre 

kommuner har en noget anden 

holdning til sikring af 

lavbundsområder.  

 

Hedensted Kommune skriver således: 

” Retningslinjer for lavbundsarealer” 

Lavbundsarealer skal så vidt muligt 

friholdes for byggeri og anlæg, som 

kan forhindre, at det naturlige 

vandstandsniveau kan genskabes, eller 

som kan forringe muligheden for at 

styrke det vilde dyre-og planteliv”..  

Det er efterhånden en udbredt norm i 

planlægningen, at vådområder skal 

man virkelig passe på, de er værdifulde 

og under pres. 
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Ansøgerens forslag til placering af anlægget 

 

Selvom man ikke her placerer 

selve anlægget oven på de 

beskyttede områder, så er det så 

tæt på, og der er ikke noget 

defineret afstandskrav til 

områderne. Det betyder, at 

placeringen under alle 

omstændigheder vil påvirke både 

oplevelsen af området og 

naturen. 

Konklusion 

Som det klart fremgår af kortuddraget, 

hvor man har tænkt sig at placere 

anlægget, så er der stærke 

naturinteresser knyttet til området, bl.a. 

§ 3 områder, samt nogle af de markante 

bakkeøer, som man øjensynligt har 

tænkt sig at placere anlægget oven på. 

Det gælder Birkehøj og tæt op af 

Rogehøj. Det er kun Bishøj og Ravns 

Bakke, der er friholdt, selvom der ikke 

er væsentlige højdeforskelle mellem 

disse. Det virker dog som om, man 

også efterfølgende har tænkt sig at 

friholde Bælkerendens løb, selvom det 

ikke fra anlægget er angivet afstand til 

renden. Der er i dag en skærpet 

opmærksomhed på bevarelse af 

biotoper, lavbundsområder, §3 områder 

og at sikre landskabsmæssige værdier. 

Anlæggets placering strider mod denne 

målsætning. Ser man samlet på de 

landskabsmæssige værdier, er 
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anlæggets placering højst uheldig og 

bør ikke gennemføres på den tænkte 

placering. Beskyttelse af 

naturområderne er i forslaget meget 

svag og i visse tilfælde helt fraværende. 

Selve forslaget skaber en meget 

uheldig modsætning mellem 

naturinteresse og interessen for at 

etablere vedvarende energikilder. En 

modsætning, der er yderst uheldig og i 

dette tilfælde helt unødvendig, da der 

er mange andre placeringsmuligheder 

for solcelleanlæg, også på Samsø. 

 

 

 

Kilder: 

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkMaalebordsblade&id=10154&fbclid=IwAR

1DthpTR3dYjG8Q4rIvKKJ8zUNaN8EG8LgXEamjjirnVd3mRhRTOsTpLU0 

https://map.krak.dk/?c=55.854896%2C10.583396&z=16&l=aerial&fbclid=IwAR0Ei-

N_crWcnd5AEnGbwOtvIsBRUQnTBJyqY-E6igIn4kxhy2s3PzoT38A 

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkCentimeterkort&id=17838 

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=lkCentimeterkort&id=14695 

 

 


