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Solcelleanlæg ved Mørup øst for Sorø
Indledning
Denne projektbeskrivelse indeholder et forslag til opstilling af solceller på ca.
240 ha markarealer i Sorø Kommune beliggende op til kommunegrænsen til
Ringsted Kommune. Der er tale om brutto-arealer, som vil blive reduceret i
den efterfølgende planlægningsfase, dels for at sikre afstand til skove, §3områder og å-løb, dels for at holde passende afstand til områdets beboelser.
På kortene herunder er brutto-området vist med rød markering.
Nord for projektområdet ligger et højspændingstraché. Umiddelbart syd for
området ligger motorvejen E20 og jernbanen til Korsør. Projektområdet
fremstår fladt med skovområde vest for området og ved gården Mørup. Der
findes flere eksisterende beplantningsbælter indenfor området og når der
etableres ny beplantning omkring solcellearealet, vil anlæggets synlighed i
landskabet blive væsentligt minimeret. Derfor vurderes området som udgangspunkt at være særdeles velegnet til etablering af solceller og solcelleanlægget vil ikke - på trods af dets størrelse - være landskabeligt dominerende.

Figur 1. Oversigtskort med solcellearealet afgrænsning vist med rød linje
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Projektet
Projektet omhandler et forslag, hvor der opstilles solcellepaneler på stativer
på markarealer. Stativerne forventes opstillet på parallelle rækker i østvestlig retning med en indbyrdes afstand på mellem 3 og 6 meter afhængig
af solcelleanlæggets endelige lay-out. Solcellepanelerne vil få en totalhøjde
på op til 4,5 meter, og vil blive opsat med en vinkel på mellem 15 og 60 grader i forhold til vandret ligeledes ud fra parkens endelige lay-out.
I denne indledende fase undersøges arealerne som bruttoarealer. I den efterfølgende planfase vil selve arealet til opstilling af solceller blive præciseret, og der kan ske reducering af arealet som følge af kommentarer fra Sorø
Kommune.
Dette skitseprojekt, med et anslået netto-areal på ca. 220 ha, forventes at få
en installeret effekt på mere end 200 MW, og indeholde mere end 600.000
solcellepaneler, som kobles til ca. 900 invertere. Solceller og invertere fastgøres på stativer, som presses eller skrues i jorden. Inden for området forventes det, at der opstillet ca. 100 små transformere, som alle forbindes til ét
punkt sandsynligvis midt i området, hvorfra opkobling til el-nettet sker. En
oplagt placering vil være umiddelbart øst for gården Mørup i forbindelse med
adgangsvejen til det sydlige areal. Der vil være behov for etablering af en
teknikbygning til tekniske installationer til solcelleanlægget, og det kan vise
sig nødvendigt, at opføre en transformatorstation i tilknytning hertil. Der skal
derfor reserveres et areal på ca. 4-5.000 m2 til en transformatorstation. Den
vil bestå af en bygning på op til 100 m2 med en højde på op til 5 meter. Der
kan desuden opstilles transformere med en maksimal højde på 7 meter og
op til fire lynafledere med en maksimal højde på op til 12 meter. Transformatoranlægget vil blive særskilt indhegnet og omkranset af beplantning.
Solcelleanlægget forbindes til en større transformatorstation udpeget af netselskabet. Opkobling sker via et nedgravet kabel. Et muligt opkoblingspunkt
kan være transformatorstationen vest for Ringsted ca. 4 km mod øst.
Der kan desuden etableres læskure til eksempelvis får forskellige steder i
området.
Arealet forventes fastholdt i landbrugsmæssig drift og forventes at blive anvendt til høstslet og/eller afgræsset af eksempelvis får i den årrække, hvor
solcellerne findes i området. Arealerne til solceller kan indhegnes med ca. 2
meter højt trådhegn, dels af sikkerhedsmæssige grunde, dels for at holde
styr på fårene. Trådhegnet forventes at have en åben struktur, således at
mindre dyr, som hare og ræv, kan passerer gennem områderne, mens større dyr, primært hjortevildt, ikke kan passere.
Projektet etableres på følgende matrikelnumre:
Del af 1aa Mørup Hgd., Fjenneslev
Del af 19a Bjernedegård Hgd., Bjernede
7ad Fjenneslevmagle By, Fjenneslev
1o Mørup Hgd., Fjenneslev
1gc Mørup Hgd., Fjenneslev
1hb Mørup Hgd., Fjenneslev
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Figur 2. Matrikelkort med brutto-solcellearealets afgrænsning vist med blå stiplet linje.

El-produktion
Anlægget forventes at kunne producere ca. 218 mio. kWh årligt svarende til
det årlige el-forbrug i ca. 54.500 enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på 4.000 kWh.
Miljø
Anlægget vil have en el-produktion, der vil muliggøre fortrængning af ca.
43.000 ton CO2 pr. år. Desuden fortrænges en række andre forurenende
stoffer, der udledes som følge af energiproduktion på konventionelle kraftværker. Eksempelvis fortrænges knap 46 ton NOx, 8,7 ton SO2 samt ca.
4443 ton slagger og flyveaske pr. år. Beregningerne er foretaget ud fra produktionstal for gennemsnits-el i Danmark i 2018. Hvis den producerede elmængde alene erstatter el produceret på kulkraftværker, så ser tallene helt
anderledes ud. Så vil CO2-besparelsen eksempelvis være mere end 166.000
ton pr. år (2017-tal).
Nabobeboelser, bymæssig bebyggelse og gennemgående veje
Der findes ca. 20 beboelser indenfor 200 meter fra solcelleanlægget. Flere
af disse beboelser er ejet af ansøger. Der er ca. 500 m til Fjenneslev med en
motorvej imellem, og der er cirka 800 m fra anlægget til Ørslevvester. Det
forventes, at der etableres beplantningsbælte omkring de dele af solcellearealet der vender mod nabobeboelser, hvor der ikke allerede findes be-
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plantningsbælter. Når beplantningen er groet op, vil de nærmeste nabobeboelser kun i meget begrænset omfang blive visuelt påvirket af solcellerne.
Der vil desuden være mulighed for at trække beplantningen - og dermed anlægget - lidt væk fra beboelserne, da anlæggets struktur efterlader uudnyttede trekanter langs områdets afgrænsning mod nord. I den næste planfase,
hvor anlæggets udseende detaljeres, kan naboerne inddrages, og deres ønsker kan forsøges efterkommet.
Solcellearealets synlighed vil være mest markant fra de to veje gennem området, herunder specielt fra Brohusevej på motorvejsbroen, samt fra motorvejen.
Langs Mørupvej forventes det, at der etableres beplantningsbælter på begge
sider af vejen på strækningen vest for Mørup. Nord for vejen findes der allerede et tæt og kraftigt beplantningsbælte, som bevares. Langs sydsiden af
vejen etableres et nyt beplantningsbælte ca. 10 meter fra vejen for at skabe
luft omkring vejen og for at gøre det muligt, fortsat at kunne opleve en del af
skovbrynene ved de tilgrænsende skove. Anvendelse af arealet syd for Mørupvej behøver yderligere beskrivelse i forbindelse med den videre planlægning. Skovarealet mod vest er fældet for nyligt, og der er ikke noget skovbryn at forholde sig til. Beplantningen mod øst er placeret langs åen, og er
ikke Mørup Skov. Fra åen og mod øst findes en del beplantning, og skovbrynet, som afgrænser Mørup Skov mod vest, vil ikke være synligt fra Mørupvej. Der kan dog vise sig andre forhold, som vil betyde, at arealet syd for
Mørupvej ikke bør indgå i solcellearealet.
Der er lavet en visualisering, som illustrerer dette samt tilsvarende fra motorvejen, Egerupvej og Brohusevej (indsat sidst).
Alléen på den østlige del af Mørupvej bevares syd for vejen men fjernes
nord for vejen for at undgå kraftige skyggegener på solcelleanlægget nord
for vejen, da allétræerne forventes at blive væsentligt højere end de almindelige beplantningsbælter. Allétræerne beskæres normalt ikke regelmæssigt, men det kan dog forekomme, mens de øvrige beplantningsbælter beskæres jævnligt i løbet af den periode, hvor solcelleanlægget er i drift. Der
suppleres med et mindre beplantningsbælte syd for vejen bestående af lave
buske trukket ca. 3-5 meter ind på marken, således at allétræerne fremstår
som en karakteristisk allé. På nordsiden af vejen etableres ligeledes et beplantningsbælte bestående af lave buske som erstatning for allétræerne.
Langs Mørupvejs forlængelse øst for Brohusevej og til kommunegrænsen
etableres der beplantningsbælte på begge sider af vejen. Vejen er en markvej, og den vejbetjener primært ejendommen Munkebrovej 29, som også
kan vejbetjenes fra øst.
Langs Brohusevej etableres der ikke beplantningsbælter. Når man passerer
motorvejsbroen i nordgående retning, vil største del af solcellearealet være
synligt, og derfor vurderes der ikke at være behov for at skjule anlægget på
den forholdsvis korte stækning gennem solcelleområdet. Det kan overvejes,
om der skal plantes en række træer og buske langs vejen på en del af
strækningen for at sløre trådhegnet. Dette er vist på visualisering 3.
Langs motorvejen etableres der som udgangspunkt ikke beplantningsbælter
med mindre vejmyndigheden ønsker det. Solcelleanlægget afsluttes med et
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trådhegn, da et eventuelt beplantningsbælte udenfor trådhegnet vil kunne tiltrække dyr, som vil kunne blive til fare for trafikkanterne på motorvejen. Visualiseringen fra motorvejen er vist med
Adgangsveje
For at kunne etablere solcellerne, og udføre den nødvendige service efterfølgende, bliver der anlagt en vejadgang til hvert delområde. Disse vejadgange forventes at blive etableret fra Mørupvej og evt. fra Mosekærsvej og
Brohusevej. I detailprojekteringen vil de eksisterende overkørsler over åerne
blive vurderet - dels om de kan anvendes som de er, dels om det vil være
muligt, at forstærke og udvide dem. Derved vil det samlede antal adgangsveje kunne reduceres. Der forventes ikke anlagt befæstede veje indenfor
solcelleområdet. Al kørsel mellem solcellestativerne forventes at ske på
græsarealer med lette køretøjer. Der kan etableres en permanent, grusbelagt oplagsplads på ca. 500 m2 i forbindelse med adgangsvejene, og disse
pladser fjernes ved produktionens ophør efter ca. 30 år.

Figur 3. Oversigtskort med solcelleområdet vist med rød farve, beplantningsbælter vist med grønne linjer og
mulige vejadgange til solcellearealet vist med sorte pile
Området
For at projektet kan realiseres skal der udarbejdes nødvendig planlægning
herunder en lokalplan, som fastlægger retningslinjer for projektet. Der findes
ikke udpegede solcelleområder i kommuneplanen, men der findes retnings-
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linjer. Derfor vil der desuden skulle udarbejdes et kommuneplantillæg sammen med lokalplanen for området for at realisere projektet. Det forventes, at
planerne skal miljøvurderes, og der skal desuden laves en screening, for at
finde ud af, om også projektet skal miljøvurderes. Som udgangspunkt skal
der foretages vurdering af forskellige forhold, som beskrives i de efterfølgende afsnit.

Beskyttede naturtyper - §3-arealer
Der findes nogle få arealer indenfor projektområdet, hvor der er naturbeskyttelsesinteresser. Arealerne ligger spredt i området, og der er i alt otte små
§3-søer. Arealerne, der omfatter de otte søer, er tilsammen ca. 5.000 m2.
Solcelleprojektet vil ikke berøre disse arealer, og der vil blive holdt en respektafstand på mindst 5 meter til §3-søerne. Respektafstanden kan øges til
10 meter, hvis det skønnes nødvendigt for at undgå at påvirke de enkelte
arealer.
Der findes desuden et beskyttet vandløb, Frøsmose Å, som passerer gennem solcelleområdets vestlige dele. Omkring åens nordlige del er der en
åbeskyttelseslinje på 150 meter på hver side af åen. I planlægningsfasen
skal det undersøges, om der kan opnås en dispensation for anvendelse af
arealet indenfor åbeskyttelseslinjen. Der vil dog som minimum blive friholdt
en zone langs åen på 6 meter.

Figur 4. Oversigtskort med §3-områder, beskyttet vandløb og åbeskyttelseslinjer
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Særligt værdifulde landbrugsarealer
Den største del af projektområdet er udpeget som særligt værdifulde landbrugsarealer. Disse arealer skal som udgangspunkt frifoldes for bl.a. tekniske anlæg primært i forbindelse med byudvikling. I forbindelse med etablering af solcelleanlæg opretholdes landbrugsdriften på de pågældende arealer. I den årrække, hvor solcelleanlægget er i drift, vil arealet blive dyrket
ekstensivt. Der vil blive slået hø på arealet, som tillige vil blive afgræsset af
eksempelvis får. Efter solcelleanlægget er fjernet, efter ca. 30 års drift, vil
arealet igen kunne dyrkes intensivt.

Figur 5. Oversigtskort med særligt værdifulde landbrugsarealer vist med
brun farve

Fortidsminder og beskyttede diger
Der findes enkelte beskyttede diger som afgrænsning af dele af projektområdet, men der er ingen jord- eller stendiger indenfor området til solceller. De
beskyttede diger vil blive respekteret med en minimumsafstand på 3 meter til
digernes kanter, og der vurderes ikke at være behov for midlertidige digegennembrud i forbindelse med byggefasen.
Der er ikke beliggende fortidsminder eller fredede områder indenfor arealerne til solcelleprojektet, og beskyttelseslinjerne omkring de nærmeste fortidsminder berører heller ikke solcellearealet. Der er eksempelvis mindst 1
km til nærmeste gravhøj.
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Figur 6. Oversigtskort med fortidsminder, fredede arealer (blå), kirkebyggelinjer (røde skraverede) og beskyttede diger (gule)
Kulturmiljø
Der er udpeget et værdifuldt kulturmiljø vest for solcelleprojektet. Det udpegede areal omfatter de vestligste dele af projektområdet indtil Frøsmose Å.
Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l., samt skovrejsning må
ikke ske på arealer udpeget som kulturmiljøer, medmindre det kan ske uden
at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

Figur 7. Oversigtskort med værdifulde kulturmiljøer (blå) og kirkestien (gul
stiplet linje)
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I den efterfølgende planproces skal det undersøges, hvorvidt solcelleprojektet skaber konflikt med grundlaget for udpegningen.
Der findes en gammel kirkesti fra Mørupvej mod nord ud for Mørup Skov.
Denne sti er afmærket i dag, og den vil blive respekteret, således at det vil
være muligt at færdes ad stien uden at skulle ind i det indhegnede solcelleområde. Stien og beplantningen langs stien vil samtidigkunne fungere som
en passage for større dyr gennem området. Stien vil være beregnet til gående og evt. cyklende, og den vil få en bredde på ca. 2 meter. Nye beplantningsbælter langs stien vil blive trukket mindst 2 meter fra stien.
Lavbundsarealer
Der findes nogle mindre lavbundsarealer tæt på solcelleområdet, men ingen
ligger indenfor projektområdet.

Figur 8. Oversigtskort med lavbundsarealer (grønne)
Natura 2000-områder
Habitatområdet ”Nordlige del af Sorø Sønderskov” er nærmeste Natura
2000 område, og det er beliggende ca. 4,7 km vest for projektområdet.
Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ”Tystrup-Bavelse Sø” beliggende
ca. 8,7 km sydvest for projektområdet.
Den store afstand betyder, at der næppe vil være negativ påvirkning af Natura 2000 områder.

11

Figur 9. Oversigtskort med Natura 2000 områder (grønne) og solcellearealet
(rødt)

Naturbeskyttelsesinteresser
Der er udpeget naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser i kommunen, og solcelleprojektet er placeret udenfor disse områder.

Figur 10. Oversigtskort med naturbeskyttelsesinteresser (grønne) og potentielle naturbeskyttelsesinteresser (skraverede)
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Fredskovarealer og skovbyggelinjer
Solcelleområdet grænser op til fredskovarealer, som har tilknyttet skovbyggelinjer. Det medfører, at skovbyggelinjerne omfatter store dele af solcelleområdet. Solcellearealerne berører ikke fredskovarealerne, og det forventes,
at der holdes en afstand fra solcellepaneler og andre tekniske installationer
til fredskovarealerne. Afstandene vil kunne variere alt efter forholdene langs
de forskellige skovkanter. I den efterfølgende planfase vil de enkelte strækninger blive beskrevet mere detaljeret.

Figur 11. Oversigtskort med fredskov(mørkegrønne bølger) og skovbyggelinjer (grønne)

Økologiske forbindelser
Der er udpeget økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i kommunen. Solcellearealerne ligger udenfor både økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser. Bjernede Storskov indgår i en
økologisk forbindelse, som ikke vil blive berørt. Ringsted Kommune har udlagt potentielle økologiske forbindelser langs kommunegrænsen, som afgrænser solcellearealet mod nord og øst. Disse forbindelser vil blive respekteret.
I den efterfølgende planlægning skal der udarbejdes beskrivelser af muligheden for at etablere yderligere økologiske forbindelser og faunapassager
gennem solcelleområdet og langs områdets afgrænsning. Det er målet, at
sikre, at også råvildt kan passere området på udvalgte steder, ligesom det vil
være vigtigt at sikre, at der ikke skabes uhensigtsmæssige situationer for trafikanter på motorvejen eller i forbindelse med anvendelse af svævepladsen.
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Figur 12. Oversigtskort med økologiske forbindelser(grønne) og potentielle
økologiske forbindelser (skraverede)
Bevaringsværdige landskaber
Der er ikke udpeget bevaringsværdige landskaber eller større sammenhængende landskaber i nærheden af solcellearealet. Solcellearealet er omgivet
af større beplantning, og anlæggets synlighed i landskabet er i øvrigt meget
begrænset.

Figur 13. Oversigtskort med bevaringsværdige landskaber (blå)
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Visualiseringer af solcelleprojekt
Visualiseringspunkter
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3a
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3b

Eksisterende forhold - Mørupvej set i østlig retning

Visualisering 1 - Mørupvej set i østlig retning, hvor beplantningen er trukket ca. 10 meter fra vejen.
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Eksisterende forhold - Mørupvej set i vestlig retning

Visualisering 2 - Mørupvej set i vestlig retning, hvor beplantningen er trukket ca. 10 meter fra vejen.
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Visualisering 3a - Brohusevej set i nordvestlig retning

Visualisering 3a - Brohusevej set i nordvestlig retning, hvor der er vist beplantning langs vejen i ca. 3 meters
højde. Beplantningen kan evt. undlades, da den alligevel ikke vil skjule anlægget.
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Eksisterende forhold - Brohusevej set i nordøstlig retning

Visualisering 3b - Brohusevej set i nordøstlig retning, hvor der er etableret højere beplantning i ca. 5,5 meters højde.
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Visualisering 3b - Brohusevej set i nordøstlig retning, hvor der er etableret lavere beplantning i ca. 3,5 meters højde.
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Eksisterende forhold - Egerupvej set i sydlig retning

Visualisering 4 - Egerupvej set i sydlig retning, hvor beplantningen langs solcelleområdets nordlige afgrænsning er suppleret med ny beplantning.
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Eksisterende forhold - Motorvejen set i vestlig retning

Visualisering 5 - Motorvejen set i vestlig retning, hvor der er indsat et beplantningsbælte. Beplantningen kan
udelades, hvis vejmyndigheden vurdere, at det ikke er nødvendigt, hvilket vil blive undersøgt i planfasen.
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