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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

 

 

Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 11. februar 2016 

 

 

STOP Vesterhav Syd vil gerne takke for, at vi fik lejlighed til at fremføre vores 

synspunkter over for Jer. I sagens natur giver den aftalte tid ikke mulighed for at 

fremføre uddybende synspunkter, herunder kommentere Ministerens svar til Jer 

dateret 8. februar 2016. 

 

Om økonomien i kystnære havmøller 

Ministeren anfører i svaret den 8. februar 2016: 

 

"Den kystnære placering er især valgt for at holde omkostningerne til udbygning med 

vindkraft nede. Omkostningerne til vedvarende energi afholdes af elforbrugerne og 

erhvervslivet, og derfor synes jeg ikke, at man kan se bort fra omkostningerne ved 

den kommende udbygning." 

 

Hvad er det så, at elforbrugere og erhvervsliv sparer ved at der opsættes 350 Mwatt 

kystnære havmøller og ødelægge nogle af landets allermest attraktive kyster frem for 

eksempelvis en placering ca. 20 km ude som Horns Rev 3?  

 

Den nuværende PSO afgift på ca. 25 øre pr. Kwatt el vil kunne sænkes med ca. 0,3 

øre! (kilde: Opgjort ud fra tal i brev af 21. september 2015 fra Ministeren til Ivan Laursen) 

 

Derfor: En sådan minimal besparelse gør hverken fra eller til - slet ikke når der tages 

højde for de negative konsekvenser for natur, beskæftigelse og skattegrundlag 

(mindre indtjening, lavere ejendomsskatter) 
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Om ejendomspriser 

Ministeren skriver i svaret den 8. februar 2026: 

 

"Virkningen af parken på ejendomspriserne er bl.a. på baggrund af samtaler med 

lokale ejendomsmæglere og erfaring andre steder blevet vurderet i en 

baggrundsrapport." 

  

Der er i baggrundsrapporten refereret til 2 ejendomsmæglere.  

Den ene mægler fra Nysted på Falster har ikke kunnet konstatere fald i 

ejendomspriserne efter at Nysted Havmøllepark blev etableret for nogle år siden. 

Nysted møllerne ligger 10 km ude og er 110 m høje.  

Den anden er en lokal mægler fra Ringkøbing og udtrykker, at betydningen for 

huspriserne kun vil være af begrænset karakter. Vi har kontaktet den pågældende 

lokale mægler og nærmere spurgt til, hvad han baserer sit udsagn på. Udover at 

henvise til erfaringer fra landbaserede møller oplyser han, at han har været i kontakt 

med en kollega i Blåvand, som ikke har kunnet konstatere konsekvenser for 

ejendomspriser i Blåvand som følge af Horns Rev havmøllerne. Horns Rev 1 

havmøllerne, som ligger tættest på land er 110 m høje og er 14 km væk fra kysten. 

 

Vi har fra en uvildig ejendomsvaluar, Ivan Eltoft Nielsen, fået oplyst, at der kan 

forventes prisfald på op til 20 % 

 

Derfor: Det er usagligt, at de statslige planmyndigheder ukritisk bruger Nysted og 

Blåvand som referencer for, at ejendomspriserne ikke vil falde. Der er tale om 110 m 

høje møller placeret 10 og 14 km fra land. Vesterhav Syd er et helt andet projekt med 

kæmpemøller 220 m høje, placeret kun 4 km fra land. Det er tale om vildledning af 

berørte borgere og beslutningstagere. 

 

Om planlægningsprocessen og inddragelse af offentligheden 

Ministeren anfører endvidere i svaret den 8. februar 2016: 

 

 "Det er vigtigt for mig, at de lokale borgere og myndigheder inddrages i forbindelse 

med opstilling af kystnære havmølleparker".  

 

Beslutningen om at placere Vesterhav Syd mellem 4 og 8 km fra land er reelt truffet i 

efteråret 2012 af det energipolitiske flertal efter en forudgående høring af 

myndigheder, herunder Ringkøbing-Skjern kommune. 

 

Offentligheden var overhovedet ikke bekendt med, hvad der var i gære. Hverken den 

daværende minister eller borgmester Iver Enevoldsen gjorde noget for at informere 
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eller involvere den brede offentlighed om projektet. Borgmesteren holdt sin viden om 

projektet tæt inde til kroppen. Selv de lokale turistvirksomheder (udlejningsbureauer, 

campingpladser, forretninger) kendte ikke noget til projektet dengang og blev ej 

heller involveret.  

 

I foråret 2014 starter den statslige VVM procedure med "Indkaldelse af ideer og 

forslag til VVM for Vesterhav Syd havmøllepark". Med grundlag i planlovens 

bestemmelser om inddragelse af offentligheden i større projekter med store miljø- og 

samfundsmæssige konsekvenser indbyder Naturstyrelsen og Energistyrelsen 

offentligheden til at komme med forslag og idéer, men det præciseres, at placeringen 

af området for Havmøllepark Vesterhav Syd ikke er til debat! 

Forslag fra flere sider om at undersøge alternative placeringer afvises derfor med 

henvisning til, at det energipolitiske flertal i Folketinget har besluttet placeringen. 

 

Da den endelige VVM redegørelse kommer i foråret 2015 fastslås det med 

syvtommersøm, at forudsætningen for VVM redegørelsen er den af 

Folketingsflertallet besluttede placering. 

 

Alle indsigelser mod den kystnære placering og de ødelæggelser dette medfører 

afvises af de statslige planmyndigheder (Naturstyrelsen og Energistyrelsen) med den 

begrundelse, at det energipolitiske flertal i Folketinget har besluttet at sådan skal det 

være! 

 

Derfor: Inddragelsen af offentligheden, herunder borgere og virksomheder, der 

berøres på ejendomsværdi og indtjening, har ikke været reel. Det hele har været 

besluttet på forhånd og argumentationen i VVM redegørelsen har alene haft til mål at 

legitimere den fastlagte placering af Vesterhav Syd. 

 

Turistmæssige konsekvenser 

Ringkøbing-Skjern Kommune er én af landets allermest attraktive turistkommuner, 

hvor hovedattraktionen er naturen med det uforstyrrede klitlandskab og det frie udsyn 

over det brusende Vesterhav. Kommunen markedsfører sig da også som "Naturens 

Rige". 

 

I Ministerens svar den 8. februar 2016 anfører han:  

 

"Det er svært at vurdere, hvordan etablering af en havmøllepark vil påvirke turismen 

og turisterhvervet i området. Ifølge VVM redegørelsen varierer holdninger til 

vindmøller meget i befolkningen, hvilket også er tilfældet blandt turister. En række 

lokale turistforeninger vurderer dog, at de kan tiltrække turister ved at markedsføre 

området som bæredygtig feriedestination" 
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Som Ministeren anfører, så der er givetvis forskellige holdninger til vindmøller, men 

ikke destro mindre kan de statslige planmyndigheder i VVM redegørelsen 

konkludere: 

 

"at Vesterhav Syd Havmøllepark samlet set vil have ingen eller en positiv påvirkning 

på turismen og de rekreative værdier i området under havmølleparkens driftsfase." 

 

Som situationen er nu, så er det gået op for det samlede turisterhverv på Holmslands 

Klit, at de er blevet ført bag lyset af den lokale turistforeningsformand, der sammen 

med Borgmesteren og Hvide Sande Havn uden dokumentation har fået plantet 

budskabet om, at de store havmøller kan tiltrække miljøbevidste turister. Dette 

budskab har de statslige planmyndigheder i VVM redegørelsen ukritisk taget til 

efterretning.  

 

Det samlede turisterhverv udtrykker nu dyb bekymring over de kystnære havmøller 

og ikke uden grund:  

En spørgeskemaundersøgelse lavet af udlejningsbureauerne viser, at tyske turister i 

stort tal vil fravælge Holmslands Klit som fremtidig feriedestination, hvis der 

kommer møller mellem 4 og 8 km fra land. Det vil betyde færre turister til området, 

mindre turistomsætning og nedgang i beskæftigelsen indenfor turisterhvervet (skøn: 

op til 300 arbejdspladser). 

 

Derfor: Det er samfundsmæssigt uforsvarligt - ikke mindst beskæftigelsesmæssigt - 

at gå videre med planerne om kystnære havmøller i den form, som der lægges op til 

for Vesterhav Syd. 

 

Afslutning 

Som fremført under samrådet bakker vi op om planerne for vedvarende energi, men 

det skal ske på en måde, så man respekterer ét af de største aktiver i den danske natur: 

de uberørte kyster og kystlandskab med det frie udsyn over havet. Det fortjener vore 

efterkommere! 

 

På vegne af STOP Vesterhav Syd 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Søndervig Beboerforening  

Formand Ellen Marie Vestergaard 

Torvet 6, 1. sal, 7400 Herning 

Tlf. 22 73 38 58 
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 E-mail emv@virk-raad.dk 
 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejere på Holmslands Klit 

Formand Thue Amstrup-Jørgensen 

Birkhøjen 52 

8382 Hinnerup 

Tlf.nr. 23 73 47 60 

E-mail: tajconsult@mail.dk 

 

Søndervig Centerforening 

Formand Keld Hansen 

Keld Hansen 

Holmsland Klitvej 162, Søndervig 

6950 Ringkøbing 

Tlf.: 97 33 96 00 

E-mail: sdrsuper@post.tele.dk  

     

Foreningen Stop Vesterhav Syd 

Preben Greibe 

Svenstrupvej 61 

5260 Odense S 

Tlf.nr. 23 71 78 84 

E-mail: greibe@mail.tele.dk  
 
 

Søndervig Beboerforening er en forening for grundejere - sommerhusejere og erhvervsdrivende 

med i alt ca. 1500 medlemmer i Søndervig se hjemmeside: 

http://www.sondervig.dk/dk/om+søndervig/søndervig+beboerforening 

  

 

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit er en paraplyorganisation 

for 20 grundejerforeninger med i alt ca. 2500 medlemmer på Holmsland Klit, se hjemmeside: 

http://www.sam-grund-holmsland.dk 

 

 

Søndervig Centerforening repræsenterer de erhvervsdrivende i Søndervig og har 46 medlemmer, se 

hjemmeside: 

http://www.sondervig.dk/dk/om+søndervig/søndervig+centerforening  

 

 

Foreningen Stop Vesterhav Syd er en forening, der er imod, at man har til hensigt at ødelægge en af 

de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – nemlig det fri udsyn over 

klithede, klitter og havet. 

Her ligger et af Danmarks største sommerhusområder med en herlighedsværdi uden sidestykke. Det 

skal bevares og ikke ødelægges. Se hjemmeside: http://www.stopvesterhavsyd.dk  
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