
Kystnære havvindmøller – nej tak. 

 

Stor tak til alle som kæmper for at undgå naturmassakren på den enestående udsigt ud 

over Vesterhavet. 

Mange har spurgt mig, om jeg ingen mening har om placeringen af havvindmøllerne ud for 

Søndervig. Selvfølgelig har jeg en mening: De skal slet ikke være der, og hvis det er for 

naivt, så ønsker jeg dem ud på 32 km, som tilsyneladende er blevet kravet ved nye anlæg 

syd for Danmark. 

I sidste uge var jeg til møde på borgmesterkontoret i Ringkøbing, og her kunne jeg se, at 

Hans Østergård har et aldeles glimrende udsyn til de tre møller i Hvide Sande. I luftlinje er 

der vel ca. 12 km over fjorden, så selv om de planlagte møller kommer ud på 20 km fra 

kysten, vil de være meget synlige. 

Jeg håber, at borgmesteren og alle øvrige byrådsmedlemmer vil lytte til de flere og flere 

modstandere af projektet og gøre alt for at forhindre massakren af vore enestående natur. 

Man har efterlyst lokal opbakning til modstanden for at have en chance for at påvirke 

beslutningstagerne. 

Samtlige 45 medlemmer (handlende/restauranter osv.) i Søndervig Centerforening, som er 

vores handelsstandsforening bakker 100% op om mine synspunkter, og det kan man vel 

kalde lokal opbakning, så det gør noget. 

Jeg har stor respekt for, at vi hver især kæmper for det, vi tror på er det bedste, men hvis 

det, vi troede, slet ikke bliver, som vi troede og håbede, er det måske en god ide at ændre 

holdning. Her tænker jeg også på formanden for Ringkøbing Fjord Turisme, Jørgen 

Iversen. Jørgen har gennem årene sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer gjort 

en kæmpeindsats for at tiltrække turister til vores område. Lad det ikke blive ødelagt af 

vestjysk stædighed. Du udtaler til avisen lørdag den 5. februar, at der er to lige store 

blokke. Det håber jeg ikke, der er til generalforsamlingen. Du siger også, at det er 

ærgerligt, at de kystnære møller skal fylde så meget. Jamen, Jørgen, de fylder forbandet 

meget både i medierne og på vandet. Du har helt ret i, at vi skal bruge ressourcerne på 

positiv markedsføring af området – men gerne uden havvindmøller, der kan ses fra land. 

Du får ikke en homogen gruppe, inden Ringkøbing Fjord Turisme ændrer officiel holdning 

og direkte går imod opsætningen af havvindmøllerne. 

På vegne af Søndervig Centerforening med 45 medlemmer og Søndervig Beboerforening 

med 945 medlemmer. 
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