
 

 

 

 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet  

Stormgade 2-6  

1470 København K 

efkm@efkm.dk 

 

 

 

 

 

30. november 2015 

 

 

 

 

 

Kære Lars Chr. Lilleholt, 

 

Vi ønsker at gøre opmærksom på, at opførelsen af en kystnær vindmølle-

park på strækningen mellem Nr. Lyngvig i syd og Søndervig i nord kan få 

store negative konsekvenser for turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

De seneste års udvikling blandt andet med en tilbagegang inden for fiskeri-

erhvervet har betydet, at man i stor stil har satset på turisme i Ringkøbing-

Skjern Kommune, hvor der er gennemført en række positive tiltag for at 

fremme denne. 

 

Størstedelen af feriegæsterne kommer fra Tyskland og holder mellem en 

og tre ugers ferie, når de besøger området. Mange af dem kommer igen år 

efter år. 

 

Det store trækplaster for turisterne er den unikke og uspolerede natur 

langs kysten med de dejlige strande og flotte klitlandskaber. Både Ringkø-

bing-Skjern Kommune og det lokale erhvervsliv har brugt mange penge på 

at skabe et velfungerende produkt, som vi kan tilbyde vores feriegæster.  

 

Det er lykkedes, og Ringkøbing-Skjern er i dag Danmarks største turisme-

kommune. 

 

Derfor er vi meget forundrede over, at man planlægger at opføre en indu-

stri-vindmøllepark ganske få kilometer fra kysten med et stort antal kæm-

pestore vindmøller med en højde svarende til pylonerne på Øresundsbroen. 

Møllerne vil kunne ses fra lange afstande langs kysten, og om natten lyser 

de kraftigt op. 

 

Det er Feriehusudlejernes Brancheforenings vurdering, at opførelsen af Ve-

sterhav Syd Havmøllepark vil bidrage negativt til beskæftigelsen i området, 

medføre faldende omsætning i turismebranchen samt faldende sommer-

huspriser, og vi opfordrer kraftigt til, at projektet bliver sløjfet. 
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Det fremgår af den VVM-redegørelse, der er udarbejdet i forbindelse med 

projektet, at Vesterhav Syd Havmøllepark vil give 35 permanente årsværk i 

direkte beskæftigelse og et tilsvarende antal årsværk i afledt beskæftigel-

se, såfremt resultaterne fra Anholt Havmøllepark kan overføres proportio-

nalt til Vesterhav Syd Havmøllepark. Dertil kommer samlet 200 årsværk 

fordelt på tre år i anlægsfasen. Vi mener på ingen måde, at dette står mål 

med det potentielle tab af omsætning og arbejdspladser inden for turisme-

erhvervet. 

 

Turismebranchen bidrager hvert år til beskæftigelsen med mere end 2.200 

årsværk i Ringkøbing-Skjern Kommune, når man medregner de afledte ef-

fekter. Det svarer til cirka 7 procent af de beskæftigede i kommunen. Hertil 

kommer de mange beskæftigede med at bygge og vedligeholde feriehuse-

ne, sælge møbler samt andre afledte erhverv. 

 

En lang række internationale undersøgelser peger på, at vindmøller har 

indflydelse på, hvor man som turist vælger at tage på ferie. Blandt andet 

viser en tjekkisk undersøgelse (Wind turbines in tourism landscapes: Czech 

experience fra 2011), at 6 procent af turisterne ser endog meget negativt 

på at besøge områder med vindmøller. 

 

Man kan med god grund frygte, at de negative effekter vil vise sig at være 

endnu større i et område som vores, fordi den unikke og uspolerede natur 

ved kysten er hovedårsagen til, at turisterne vælger at komme hertil, men 

selv ved et fald i omsætningen på blot 6 procent vil flere arbejdspladser gå 

tabt inden for turismeerhvervet, end der bliver skabt som følge af Vester-

hav Syd Havmøllepark. 

 

Det fremgår da også af VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd Havmøllepark, 

at akademiske studier konkluderer, at opførelsen af kystnære havmøller 

kan have en negativ påvirkning på turismen. 

 

Med henvisning til at det er lykkedes at gøre Horns Rev I til en turistattrak-

tion, konkluderes det dog på trods af førnævnte studier, at ”den forventede 

påvirkning er neutral og måske endda positiv, hvis det lykkes at gøre Ves-

terhav Syd Havmøllepark til en turistattraktion.”  

 

Feriehusudlejernes Brancheforening er ikke enig i dette, og vi mener, at 

man løber en meget stor risiko ved at drage denne konklusion på så løst et 

grundlag, da de turismemæssige aspekter ikke er tilstrækkeligt belyst. Det 

er vores klare vurdering, at vi har alt at tabe og meget lidt at vinde. Opfø-

relsen af en vindmøllepark er en beslutning, som vil række mange årtier ud 

i fremtiden uden mulighed for fortrydelse, når først møllerne står der, og 

det er samtidig en beslutning baseret på et meget tvivlsomt grundlag. 

 

Vi undrer os desuden over, at man i VVM-redegørelsen konkluderer, at Ve-

sterhav Syd Havmøllepark ikke vil have nogen negativ effekt på prisen på 

hverken helårshuse eller sommerhuse. 

 

Får havmølleparken den negative effekt på antallet af turister i området, 

kan det meget vel føre til faldende priser på sommerhuse, fordi det bliver 
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sværere at leje sommerhusene ud. 

 

Dertil kommer, at turismebranchen årligt bidrager med tæt på 500 millio-

ner skattekroner til Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette bør man også 

have med i betragtningen, inden man beslutter sig for at opføre en indu-

stri-vindmøllepark ganske få kilometer fra den kyst, som er trækplasteret 

for områdets mange turister. Ringkøbing-Skjern Kommune og kysten i det 

berørte område må formodes at skulle bære en væsentlig del af den 

vækst, som man tilstræber inden for dansk turisme i de kommende år på 

grund af kapaciteten i området. Det vil derfor gå ud over den samlede dan-

ske vækst i turismen, hvis dette område forringes. 

 

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på, at de job, der skabes i anlægsfasen, 

for en stor dels vedkommende ikke kommer kommunen til gode, da mange 

af disse er specialarbejdere, der kommer udefra og derfor ikke betaler skat 

lokalt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Carlos Villaro Lassen 

Adm. direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi af brevet sendes til erhvervs- og vækstministeren, Folketingets 

Energi, Forsynings- og Klimaudvalg samt Ringkøbing-Skjern Byråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt fortegnelse over Feriehusudlejernes Brancheforenings medlemmer. 

 


