
 
 
 

Om Havmøllepark Vesterhav Syd 
 
Hvor er vi i planlægningsprocessen nu? 
De statslige myndigheder arbejder ufortrødent videre med planlægningen af Havmøllepark 
Vesterhav Syd. De mange og velbegrundede indsigelser mod planerne og de 
ødelæggelser af den unikke og uspolerede natur med dejlige strande og flotte 
klitlandskaber, som den kystnære placering medfører, gør intet indryk hos de statslige 
myndigheder. Eneste argument er: Et politisk flertal i Folketinget har besluttet, at sådan 
skal det være ! End ikke et seriøst forsøg på at retfærdiggøre de ødelæggelser, som 
kæmpemøller tæt på Holmslands Klit vil medføre for kystområdet har der været. Staten 
har magten og bruger den til at tromle projektet igennem, uanset at den lokale opbakning 
til projektet stille og roligt svinder. 
 
Hvor er den lokale opbakning til Havmøllepark Vesterhav Syd? 
220 meter høje kæmpemøller placeret 4 km fra kysten er problematiske. Derfor har 
skiftende ansvarlige energiministre og det energipolitisk flertal i Folketinget hele vejen 
igennem lagt afgørende vægt på, at der skal være lokal opbakning de steder, hvor der 
planlægges kæmpemøller t på kysten, også ved Holmslands Klit.  
 
Borgmester Iver Enevoldsen får af Energiministeren i august 2012 opgaven med at sikre 
den lokale opbakning. Borgmesteren er samtidig formand for den kommunalt ejede Hvide 
Sande Havn. Havnen og dens virksomheder har naturligvis en interesse i, at servicere en 
mulig kommende havmøllepark tæt på Hvide Sande, så Borgmesteren og Byrådet melder 
tilbage, at der er fuld lokal opbakning til den planlagte placering tæt på Holmslands Klit. 
Dette på trods af, at Borgmesteren er bekendt med, at tusindvis af sommerhusejere er 
imod den planlagte placering tæt på land og ønsker møllerne rykket længere ud. 
 
Holmslands Klit Turistforening og Ringkøbing Fjord Turisme, repræsenteret ved 
formanden advokat Jørgen Iversen, mente dengang og gør det fortsat, at store møller tæt 
på land vil blive et aktiv for grøn turisme på Holmslands Klit, et udsagn han ikke har kunnet 
eller ville dokumentere med relevante undersøgelser mv. på trods af opfordringer hertil. 
 
Sommerhusejerne, sammen med områdets absolut største campingplads Lyngvig 
Camping, har indtil nu stort set været de eneste, som offentligt har været modstandere af 
den kystnære placering og turde stå frem med det. På det seneste har helt centrale 
aktører i turisterhvervet på Holmslands Klit, de 8 største sommerhusudlejningsbureauer i 
området, repræsenteret ved Feriehusudlejernes brancheforening, klart sagt nej til 
gigantmøller ud for Klitten. De frygter sammen med områdets allerstørste campingplads, 
at gigantmøllerne vil betyde tab i omsætning og arbejdspladser i turisterhvervet, et tab 
som ikke opvejes af en beskeden merbeskæftigelse omkring Hvide Sande Havn. Af de 
over 3 mio. turistovernatninger i kommunen sker de 75 % i lejede feriehuse, mens 
campingpladser tegner sig for godt 10 %.  
 
Også Søndervig centerforening, der repræsenterer de erhvervsdrivende i Søndervig, er nu 
imod kæmpemøller tæt på land af frygt for nedgang i turistantallet i området. 
 
Projektmagerne bag Feriepark Søndervig udtrykker nu bekymring for turisterhvervet, hvis 
møllerne opsættes tæt på land. Glæden over, at den nye Regering har muliggjort 



 
 
 

Søndervig Feriepark kan hurtigt vise sig at være kortvarig, når mulige investorer bliver 
usikre overfor turisterhvervets fremtid, hvis man ødelægger det største aktiv for turismen i 
området: Den uberørte kystnære natur med det frie udsyn over havet.  
 
Når områdets største og vigtigste virksomheder indenfor turisterhvervet på Holmsland Klit 
udtrykker en sådan - enestående - fælles holdning og bekymring, så er det baseret på 
seriøse overvejelser om konsekvenser for deres virksomheder, og ikke egne til lejligheden 
opfundne og udokumenterede udsagn, som advokat Jørgen Iversen giver udtryk for på 
vegne af de lokale turistorganisationer. 
 
Hvide Sande havn har sammen med Byrådet, som ejer havnen, en interesse i at tilføre 
nye aktiviteter, der kan fremme beskæftigelse og havnens økonomi. Hvide Sande havns 
muligheder er begrænset af dens tætte beliggenhed til Esbjerg Havn, der er Danmarks alt 
dominerende havn for offshore aktiviteter med tusindvis af beskæftigede i virksomheder, 
der dækker alle kompetencer indenfor området samt en infrastruktur i form af veje og 
jernbane, der muliggør en let adgang til det store havneområde. Vattenfall, der skal stå for 
etablering og drift af Horns Rev 3 har således nu valgt Hvide Sande havn fra til fordel for 
Esbjerg havn som base for driften af Horns Rev 3.  
 
Havmøllepark Vesterhav Syd fuldt udbygget med 200 Mwatt vil sandsynligvis i givet fald 
omfatte 25 - 30 store vindmøller. Hvad kan havnen opbygge af beskæftigelse og 
kompetencer på dette beskedne grundlag, når Horns Rev 3 aktiviteter tilsyneladende er 
gledet dem af hænde? 
 
Konklusion 

o Der er langt fra den fulde opbakning til Havmøllepark Vesterhav Syd, som 
Borgmesteren og de lokale turistorganisationer hidtil har givet udtryk for, tværtimod! 
 

o Alle de vigtigste aktører indenfor turisterhvervet - tillige med tusindvis af 
sommerhusejere - er imod, at der opsættes kæmpemøller tæt på kysten og har nu 
valgt at stå offentligt frem for at forhindre at havmølleparken realiseres i sin 
nuværende form. Det vil være ødelæggende for turisterhvervet med mindre 
beskæftigelse og dermed mindre skatteindtægter til følge. 
 

o Kæmpemøller tæt på land vil sammen med dårligere udlejning til turister medføre, 
at ejendomspriserne på sommerhuse falder. En uvildig ejendomsmægler har 
anslået et fald i ejendomspriserne på op til 20 %. Derved mister kommunen på sigt 
ejendomsskatter af ikke uvæsentligt omfang. 
  

o Sommerhusejerne vil være tilbageholdende med at investere i modernisering af 
deres huse på grund af usikkerhed som følge af møllerne. Beskæftigelsen hos 
lokale håndværkere bliver mærkbart mindre. 
 

o Den beskæftigelsesmæssige effekt for Hvide Sande havn vil være beskeden og 
modsvares af et større fald som følge af mindre beskæftigelse i turisterhvervet. 
Dette er vurderingen fra de store virksomheder, der bærer turisterhvervet i området! 
 



 
 
 

o Borgmesteren og Byrådet bør se denne nye virkelighed i øjnene, inden det er for 
sent! De statslige myndigheder vil ikke udfordre det energipolitiske flertal i 
Folketinget, så længe de kan henvise til Byrådets opbakning og dermed fortsat 
legitimere ødelæggelsen af kystlandskabet og de unikke natur- og 
oplevelsesmæssige værdier i "Naturens Rige". Byrådet markedsfører vores område 
under visionen “Naturens Rige”, hvori det bl.a. hedder: “Vi vil beskytte vores natur 
som vores skatkammer”. Visionen gælder tilsyneladende ikke for Holmslands Klit, 
når Byrådet kan medvirke til at ødelægge den største naturattraktion: 
Kystlandskabet med det frie udsyn over havet. 
 

o Energiministeren og de statslige planlægningsmyndigheder opfordres til at 
revurdere projektet for Havmøllepark Syd, herunder gennemføre en seriøs 
planlægningsproces, frem for at haste projektet igennem og feje alle argumenter 
bort alene med henvisning til det energipolitiske flertal i Folketinget og den lokale 
opbakning. Denne lokale opbakning er ikke stede mere, når man kommer udenfor 
Hvide Sande havn!  
 

o Elforbrugerne vil spare under o,2 øre på pso- afgiften, der i dag er ca. 25 øre pr. 
kwatt, hvis der opsættes 200 mwatt havmøller kystnært fremfor 18 - 20 km fra land, 
som Horns Rev 3. Dette er, hvad der spares ved at ødelægge et af landets 
allermest attraktive kystområder!  

 


