
Med denne annonce er vi ca. 40.000 borgere, grundejere samt erhvervsdrivende, der 

opfordrer Folketinget til at opgive planerne for de kystnære havmøller. 

Projektet: Vindmølleparker med op til 220 meter høje møller på størrelse med Store-

bæltsbroens pyloner mellem 4 og 8 km fra kysten ved nogle af landets mest attraktive 

kyststrækninger.

Effekt på naturen: Den frie udsigt over havet og den enestående natur ødelægges - også 

for vore efter-kommere. Netop friholdelsen af de danske kyster for bebyggelse og tekni-

ske anlæg har i flere generationer været en mærkesag på tværs af de politiske partier i 

Folketinget.

Effekt på beskæftigelsen: Turisterhvervet vil blive hårdt ramt. 65 % af turisterne vil finde 

alternativer. De danske kyster er noget helt unikt og et af de største aktiver for turister-

hvervet og dermed beskæftigelsen i Danmark. 

Regeringen ønsker at skrotte disse planer. 
Vindmølleindustrien, bistået af de grønne partier i Folketinget raser – den grønne om-

stilling er truet siger de. Kystnære havmøller er vejen til billig strøm selv om man i dag 

har en overproduktion. Man ser helt bort fra de ødelæggelser af de danske kyster, som 

kystnære havmøller giver anledning til. Det er nødvendigt for at gennemføre den grønne 

omstilling, hedder det.

Regeringen har allerede erkendt - stor respekt for dette - at de kystnære havmøller er øde-

læggende for de danske kyster. Ligeledes at den grønne omstilling er løbet løbsk med et 

tag selv bord for vindmølleindustrien.

Eksisterende alternativer – når tiden er moden.
Vi er ikke imod vindmøllestrøm. Vi ønsker bare, at vindmøller placeres med omtanke. 

Hvorfor ikke vælge Horns Rev. Her er den nødvendige plads og kapacitet til rådighed. 

Her kan man få økonomisk fordelagtig samdrift med de nuværende og allerede planlag-

te installationer. Produktionsprisen på havmøllestrøm er faldende. Det kunne ligne en 

vindersag.  

  

STOP KYSTNÆRE 
HAVMØLLER

OG UNDGÅ ØDELÆGGELSE AF DE DANSKE KYSTER

På vegne af

Området ved Vesterhav Nord
Vejlby Strand Grundejerforening - Vejlby Klit grundejerforening-

Langerhuse Grundejerforening - Ferring Strand Grundejerforening - Ejerlaget Sletten

Området ved Vesterhav Syd
Foreningen StopVesterhavSyd - Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit - Søndervig Beboerforening 

Feriehusudlejningsbureauer på Holmsland Klit - Nr. Lyngvig Camping

Området ved Sæby
Beboerforeningen Knappen - Ejerforening Sønderstrand - 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

Området ved Smålandshavet
Kragenæs Sejlklub og en række danske sejlklubber - Danmarks Fritidssejler Union - Omø Beboer & Grundejerforening 

Grundejerforeningen Øregården - Vejrø Gruppen

DERFOR OPFORDRER VI INDTRÆNGENDE FOLKETINGET  
TIL AT OPGIVE ALLE PLANER OM KYSTNÆRE MØLLER.


