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Svar på indlæg i JP 2016.06.11 af Vindmølleindustrien. 

 

Skal den grønne omstilling ske på bekostning af uerstattelige naturværdier og 

turisterhvervet? 

Regeringen ønsker at skrotte planerne om kystnære havmøller og har taget initiativ til at opgive 

planerne om at opsætte 220 meter høje havmøller på størrelse med Storebæltsbroens pyloner 

mellem 4 og 8 km fra kysten ved nogle af landets allermest attraktive kyststrækninger. Planerne har 

vakt - overraskende for nogle - meget stor lokal modstand, ligesom turisterhvervet i de berørte 

områder frygter en stor omsætningsnedgang - med deraf følgende mindre beskæftigelse - som følge 

af de ødelæggelser, som kæmpemøllerne vil være for det hidtil uberørte kystlandskab - et af de 

største turistattraktioner, som vi har i landet. 

Ugen bragte et politisk forlig om planloven, hvor en række partier brystede sig af at have reddet 

vore kyster for byggeri af måske 15 feriefaciliteter. De samme kræfter kæmper nu for at vores 

kyster skal ødelægges af 220 m høje vindmøller. Logikken er meget svær at få øje på. 

Vindmølleindustrien og dens sekundanter raser og i et læserbrev i Jyllandsposten den 11. juni 

2016 opfordres til at holde fast i den grønne omstilling og væksten. Læserbrevet er underskrevet af 

den magtfulde danske vindmølleindustri, sekunderet af det statsejede svenske Vattenfall og andre af 

de firmaer, der er blevet indbudt til at give tilbud på de kystnære havmøller, herunder det 

københavnske forsyningsselskab HOFOR, der med økonomisk sikkerhed i områdets kommuner - 

og dermed skatteydere - agter at påbegynde et eventyr på markedet for havmøller som led i at 

begrænse CO2- udledningen i Københavnsområdet.  

Kan man det?  

Er Danmarks vision for grøn energi kun mulig på grund af støtteordninger? 

Med i koret af sekundanter er også 2 vestjyske havnedirektører fra Hvide Sande og Thyborøn, som 

havde udset sig deres havne som hjemhavne for den efterfølgende service af kystnære havmøller. 

Og forbundsformand i 3F, Per Christensen, tilslutter sig koret af sekundanter: Det kan give 

arbejdspladser for hans medlemmer at fremstille vindmøller. I 3F synes man ikke at have forstået, at 

det er lige meget om vindmøller skal stå på Horns Rev eller et andet sted. De skal produceres. Det 

er det der giver arbejdspladser. 

Er det vindmølleindustrien der styrer Danmarks energipolitik eller er det politikerne/regeringen der 

kommer med holdbare visioner med respekt for samfundsøkonomien og dagens tekniske og 

økonomiske muligheder? 

Vi har lokale kræfter, der ser luftkasteller med masser af arbejdspladser, desværre uden skyggen af 

dokumentation. 



 
 

Hele den danske grønne omstilling er i fare får man indtryk af, når man læser indlægget. Også 

hele eksistensen af den danske vindmølleindustri er i fare, hvis de kystnære havmøller opgives. 

Hvad er det vi taler om? Jo - formentlig - i alt 35 store havmøller på hver 10 megawatt, placeret i 2 

af de områder, som er udpeget. Når man ser på, hvad der i øvrigt sker i disse år med store danske 

havmølleparker, ditto i udlandet samt den fortsatte udbygning med landmøller, så er det ikke noget 

som for alvor vil være mærkbart. 35 kæmpemøller luner selvfølgelig i ordrebogen, men der er trods 

alt andre muligheder på markedet! Vi har brug for møllerne men med rette fokus på områder, hvor 

havmøller ikke ødelægger noget, og så overlade den danske energipolitik til Regering og Folketing.  

Det er trods alt den danske befolkning og danske virksomheder som betaler den fortsatte voldsomt 

stigende regning for den grønne omstilling via PSO midlerne med store subsidier til den fortsatte 

udbygning af vindkraft både til havs og til lands.  Man skal være opmærksom på at store subsidier 

forvrænger markedet.  

De kystnære havmøller vil være en vigtig styrkelse af det danske udstillingsvindue for grøn 

omstilling hedder det i indlægget. Ja, det er muligt, at nogle udenlandske investorer og 

beslutningstagere kan føle sig fristet til at købe konceptet med kystnære havmøller. Vi må så håbe, 

at de samme personer stiller spørgsmålet, når de eksempelvis står ved Lyngvig Fyr eller på 

Bovbjerg Klint og skuer ud over havet: Hvordan har det kunnet lade sig gøre at få tilladelse at 

opsætte sådanne kæmpemøller tæt på land, det er ikke noget vi kender til hjemme hos os? Har der 

ikke været lokal modstand mod det? 

Jo, det har der, til overflod, men den lokale modstand er blevet fejet brutalt af bordet med den 

begrundelse, at et flertal i det danske Folketing har besluttet, at sådan skal det være! Når de 

udenlandske gæster så spørger til, om man ikke i Danmark laver VVM undersøgelser, så er svaret: 

Jo, vi overholder selvfølgelig alle EU-regler, herunder VVM direktivet. Men når de statslige 

myndigheder selv laver VVM redegørelsen med et solidt Folketingsflertal i ryggen, er der jo ingen 

grund til at undersøge alternativer eller inddrage den brede offentlighed, herunder borgere som 

berøres økonomisk af planerne. Beslutningen er truffet - VVM redegørelsen er en formel procedure, 

der blot skal overstås for at legalisere et sådant projekt.  

Regeringen har erkendt - al respekt for dette - at den grønne omstilling er løbet løbsk, samfundet har 

ikke råd til fortsat at betale regningen. Og de kystnære havmøller er ødelæggende for de danske 

kyster. Der er god plads på Horns Rev og produktionsprisen på strøm fra havmøller er faldende. Vi 

klapper hesten og satser i stedet på Horns Rev 4, når vindmølleproducenterne har udviklet endnu 

mere effektive møller, og hvor man - forhåbentligt - har fundet en teknik til at opbevare 

overskudsenergi til vindstille perioder, så vi undgår import af dyr energi fra udlandet i vindsvage 

perioder. 

Stor ros til Regeringen og især Klima- Energi- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholdt for 

at vise stort politisk mod og rettidig omhu ved at standse op og søge at begrænse de stigende 

udgifter til PSO midlerne, der er en nødvendig forudsætning for den danske grønne omstilling. 

Reaktionerne herpå har vist, at den grønne omstilling er blevet "en hellig ko" for dele af Folketinget 

og et tag selv bord for vindmølleindustrien. Der er sket mange ting siden energiforliget blev indgået 



 
 

i 2012. Det er tid til "et serviceeftersyn" af den grønne omstilling, hvor man får en mere 

velovervejet og samfundsøkonomisk fornuftig tilgang til den grønne omstilling, herunder inddrager 

de negative konsekvenser ved fortsat ukritisk at opstille kæmpemøller til lands og tæt på de danske 

kyster.  

Flere borgmestre med kyststrækninger ud for de udpegede områder siger, der er lokal opbakning til 

de kystnære havmøller. Det kan godt være, at der er (var) flertal i de respektive byråd, men den 

lokale opbakning er ikke til stede. Det viser de mange lokale modstandere, herunder den brede 

kreds af modstandere, der står bag dette åbne brev. I alle de påtænkte områder er der stærk 

modstand mod projektet. Den enestående natur vil lide uoprettelig skade til ulempe for de mange 

ejere af fritidshuse, lystsejlere, erhvervs- og fritidsfiskere samt dokumenteret skade turismen og de 

mange arbejdspladser, der er bundet hertil. 

 

Vi ønsker held og lykke til Regeringen og Ministeren og håber, at der fortsat er fornuftige 

mennesker i Folketinget, der vil være med til at bevare de unikke naturværdier, som de danske 

kyster udgør. 

 

 

På vegne af 

Området ved Vesterhav Nord 

Vejlby Strand Grundejerforening 

Carsten Johansen – carsten.johansen@mail.mira.dk – tlf. 4016 46 68 

Vejlby Klit grundejerforening 

Alwin Neumann – alwin.neumann@privat.dk – tlf. 51 78 64 08 

Langerhuse Grundejerforening 

Finn Morsing – finnmorsing@fibermail.dk – tlf. 40 56 66 01 

Ferring Strand Grundejerforening 

Kim K. Madsen – kk.madsen@oncable.dk - tlf. 20 91 46 12 

Ejerlaget Sletten 

Svend Aage Larsen – sl.vejle@gmail.com – tlf. 25 38 99 82 

Området ved Vesterhav Syd  

Foreningen StopVesterhavSyd 

Preben Greibe - greibe@mail.tele.dk – tlf. 23 71 78 84 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Thue Amstrup-Jørgensen - tajconsult@mail.dk – tlf. 23 73 47 60 

Søndervig Beboerforening 

Ellen Marie Vestergaard - emvestergaard@os.dk – tlf. 22 73 38 58 
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Feriehusudlejningsbureauer på Holmsland Klit 

v/Karsten Fyhn - karsten.fyhn@danwest.dk - tlf. 20 32 46 95 

v/Erland Nørgaard - erland@westerland.dk  - tlf. 26 23 98 00 

v/Lars Christensen - Lars.Christensen@novasol.com – tlf. 40 13 05 10 

Nr. Lyngvig Camping 

v/Ferdinand Sönnichen - post@lyngvigcamping.dk – tlf. 21 55 95 74 

 

Området ved Sæby 

Beboerforeningen Knappen, Ejerforening Sønderstrand 2, Sol-Hav og Strandvænget. 

Grundejerforeningen Sæby Strand, Sæby Bevaringsforening, Grundejerforeningen 

Lærkevangsvej, Sæby Sejlklub, Sæby Borgerforening, Sommerhusforeningen Hedehusene, 

Sulbæk Borgerforening, Sæby Havns Beboerforening, Sommerhusforeningen Nordstrand, 

Måenshusene, Sommerhusforeningen Lyngmosen, Granly, Fred og Ro Vej, Sæby 

Havnepromenade, Sønderklit og lodsejerne ved Solsbækvej 260, 261, 263 og 264.  

 Ole Bjørn – ob@drlund-gym.dk – tlf. 31 77 25 97 

   

Området ved Smålandshavet 

Kragenæs Sejlklub og en række danske sejlklubber 

v/Flemming Caspersen, formand Kragenæs Sejlklub, mf.caspersen@newmail.dk, telefon: 24 

62 04 42. 

Danmarks Fritidssejler Union 

Formand Bent Hansen, bent@baph.dk , tlf. 26 39 35 21. 

Omø Beboer & Grundejerforening 

v/Dorthe Winther – dw@danske-smaaoer.dk  – tlf. 58 91 19 83 

Grundejerforeningen Øregården 

v/Aksel Leck Larsen - aksel@lecklarsen.dk - tlf. 57 52 88 65 

Vejrø Gruppen 

Administrerende Direktør Lea Lohse, ll@vejroe.dk  - tlf. 30 30 64 84. 

Modstanden og indsigelserne fra Smålandsfarvandet omfatter således godt 5.000 sejlende 

familier, beboere og virksomheder, i alt ca. 20.000 enkeltpersoner. 
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