
Nationalt testcenter Østerilds tilblivelse 
Dokumentet indeholder en tidslinje over tilblivelsen af Nationalt Testcenter Østerild samt dokumentarkiv 
med relevante rapporter, korrespondance m.m. 

2012 

Oktober  

Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild bliver indviet 6. oktober 2012. 

Juli 

Europa-Kommissionen henlægger klagesag. Danmarks Naturfredningsforening klagede i 2010 til 
Europa-Kommissionen over vedtagelsen af loven om testcentret ved Østerild. DN mente, at loven 
var i strid med habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.  

2011 

August 

Vestre Landsret afgjorde i en kendelse den 29. august, at anlægsarbejdet for testcenteret kan 
fortsætte som planlagt. Samtidig har Landsretten besluttet, at dele af sagen mod Miljøministeriet, 
som en række lodsejere har anlagt, fortsætter. 

Landsretten har dermed markeret, at Naturstyrelsens arbejde med at etablere testcenteret – herunder 
rydde skov og gennemføre eksproprieringer - er fuldt lovligt. 

Landsretten har ikke forholdt sig til, om loven er ulovlig, som sagsøgerne mener, men alene om de 
har adgang til at føre sagen videre. 

Sommer 

Fra den 15. til den 29. juli gennemførte Naturstyrelsen første fældningsetape til det nationale 
testcenter. Fældningerne blev udført med hjælp fra politiet, da aktivister forsøgte at forhindre 
arbejdet. 

Første fase i fældningen omhandlede 12 hektar plantageskov, der skulle gøre plads til en vej og 
oplagsplads. Fældningen skulle efter planen være tilendebragt 1. august, så det videre 
anlægsarbejde kunne komme i gang til tiden. 

Marts 

Den 3. marts 2011 trådte lov nr. 159 - Lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller 
ved Østerild i kraft. Loven blev vedtaget i Folketinget den 24. februar 2011. Under 
udvalgsbehandlingen blev der stillet 58 spørgsmål. 

 

 



Januar 

Den 25. januar fremsatte miljøministeren forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store 
vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsmøller m.v.). Samtidig blev 
samtlige høringssvar og ministerens høringsnotat offentliggjort. 

Den 6. januar 2011 udløb høringsperioden for henholdsvis ændringsloven og den supplerende 
VVM-redegørelse. 

2010 

December 

By- og Landskabsstyrelsen udsender den 8. december 2010 et udkast til lov om ændring af lov om 
et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Ekspropriation af eksisterende produktionsmøller 
m.v.) og den supplerende VVM-redegørelse i høring i fire uger indtil 6. januar. 

November 

Den 24. november 2010 besvarer miljøministeren i åbent samråd spørgsmål AÆ-AÅ stillet af 
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. 

Den 16. november 2010 tilkendegiver miljøministeren, at der i forbindelse med VVM-redegørelsen 
for det nationale testcenter ved Østerild er der sket en fejl i forståelsen af hvilke støjgrænser, der er 
gældende for Frøstrup-lejren og byen Hjardemål 

Oktober 

Den færdige implementeringsplan for det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild 
offentliggøres den 5. oktober 2010. 

September 

Udkast til implementeringsplan for etablering af det nationale testcenter offentliggøres den 16. 
september 2010. 

Juni 

Den 22. juni 2010 afholdes offentligt borgermøde i Østerild. 

Folketinget vedtager den 4. juni 2010 lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Lov 
nr. 647 af 15. juni 2010) 

Maj 

Et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk 
Folkeparti indgår den 28. maj 2010 en aftale om at det kommende nationale testcenter for store 
vindmøller bliver placeret i Østerild. 

 

 



April 

Østerild Klitplantage er regeringens bud på, hvor det fremtidige nationale testcenter for vindmøller 
skal ligge. Derfor fremsætter regeringen i dag (d. 9. april 2010) forslaget til anlægsloven. 

Marts 

Den 5. marts 2010 udløb høringsperioden for henholdsvis VVM-redegørelsen og forslag til 
anlægsloven.  

Februar 

Udkast til lovforslaget om et testcenter for store vindmøller ved Østerild blev sendt i høring den 9. 
februar 2010 med høringsfrist den 5. marts 2010. 

I forbindelse med offentliggørelsen af lovforslaget blev der afholdt et tredje borgermøde den 10. 
februar 2010, hvor lovforslaget blev gennemgået, ligesom der blev holdt oplæg om støj, 
værditabsordning og grøn ordning. 

Januar 

VVM-redegørelsen for det nationale testcenter for store vindmøller blev sendt i høring torsdag den 
7. januar 2010 med en høringsfrist til den 5. marts 2010. 

Offentliggørelsen blev annonceret i regionale dagblade. Lodsejere inden for projektområdet blev 
orienteret om offentliggørelsen per brev vedlagt en VVM-redegørelse. 

Den 9. januar 2010 blev der afholdt endnu et borgermøde i Østerild, hvor VVM - redegørelsen blev 
gennemgået. 

2009 

Oktober 

Der blev afholdt borgermøde den 8. oktober 2009. Samme dag blev der afholdt særskilt møde med 
de berørte lodsejere. 

September 

Regeringens Økonomiudvalg besluttede den 30. september 2009 at iværksætte arbejdet med 
udarbejdelse af plangrundlaget for et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage. 

Miljøministeriet udsendte samme dag en pressemeddelelse, orienterede lodsejerne med bolig i 
testområdet ved brev og offentliggjorde et ideoplæg med frist for ideer og bemærkninger til den 19. 
oktober 2009. 
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