
Større Elproduktion fra havvindmøller. 
Af Jens Kirk, Velling Kirkeby 14 C, 6950 Ringkøbing. 

Indledning: 

I et DR 1program d. 7. okt. 2019 blev det i en diskussion blandt klimaordfører flere gange fra den 

Radikale deltager fremført, ”vi har i Folketinget lavet en meget ambitiøs energihandlingsplan. Ja 

man har lavet en plan, men bliver den hurtigt nok sat i værk? Nej ikke ifølge det fremlagte forslag 

til finanslov for 2020. For om en 4 – 6 år vil der være et yderligere stort behov for 

havvindmøllestrøm, hvis målsætningen om 70 % reduktion i CO2 udledning skal være nået i 2030. 

Beregning af behov: 

Danskernes/vores forbrug af EL til/i boliger, husholdning, erhverv, sygehuse, tog, elbiler, gadelys 

osv., er på hverdage 4400 – 4700 MW, noget mindre om natten og på søndage ca. 3500 MW. 

Derfor skal meldingen i Jyllands-Posten d. 18. sept. om at søndag d. 15. sept. var det hidtil første 

døgn hvor danske vindmøller producerede mere EL end vi danskere skulle bruge. 130 % lød tallet 

på. Men de 130 % bør tages med en gran salt da det var på en søndag, 100 % er nok mere rigtig. 

Går man ind på energinet.dk vil man se at Elproduktionen fra vindmøller svinger utrolig meget 

næsten fra time til time og fra dag til dag. I MW fra få hundrede til sjældent mere end 2800 MW 

eller 60 %. På dage med kuling op til 80 % af forbrug. 

Men skal de 60 % skal hæves til 80 eller gerne 100 % er vi udfordret. Der vil blive behov for meget, 

meget mere EL fra havvindmøller. Dette ikke mindst set i lyset af at nu begynder  datacentrene at 

skulle bruge masser af EL. Facebook åbnede under stor bevågenhed sit datacenter ved Odense d. 

12. sept. Klimaminister Dan Jørgensen og Odenses Borgmester var festtalere. Facebook har 

sammen med Odense kommune fortalt, at datacenteret udelukkende skal fungere ved hjælp af 

vedvarende energi. Fint, men pt. købes strømmen i Norge. Den 20. sept. 2019 fortæller Google at 

5 forskellige solcelleparker i Danmark med en kapacitet på max 160 MW, hvilket skal dække 

Elforbruget til det datacenter de er i gang med at opføre nær ved Fredericia. Jeg tvivler på at 160 

MW er nok. Apple er langt med byggeriet af et datacenter ved Viborg. Yderligere 1 - 2 datacentre 

er på vej. Kravet vil dermed være på mindst 800 MW til datacentre. Kravet til El vil blive enormt, 

hvis vi ikke som forbrugere skal opleve at der ikke er El i stikkontakten. Lægges alle tallene 

sammen bliver behovet for El fra havvindmøller inden for de næste 10 år på 3000 – 4000 MW.  

Plan for produktion af 3000 – 4000 MW: 

I dec. 2018 kom der en oversigt over 4 store havvindmølleparker i Vesterhavet i området fra 

Thyborøn til Nymindegab med Energistyrelsen som kilde. På denne strækning er allerede vedtaget 

Thor Havvindmøllepark (Thor) på 800 MW som den 1 af de fire. Nr. 2, 3 og 4 er vist ud for Husby 

Klit, Holmsland Klit og Nymindegab. Alle parkerne er vist med 100 møller. Møller som om 5 år vil 

være på 10 – 12 MW og 230 – 250 m høje. Men inden man kommer alt for langt med 

gennemgangen af screeningsrapporten for Thor og derefter den følgende VVM – redegørelse bør 



klargøres, hvorfor man vælger en placering af kæmpemøller kun 20 km fra land og hvorfor 

screeningsrapporten ikke forholder sig til at Vesterhav Syd og – Nord allerede er besluttet 

etableret kystnært indenfor 20 km grænsen. For fjernzonegrænsen for møller 200 m høje er 30 km 

osv. Ved en afstand på 20 km vil oplevelsen af det frie udsyn over Vesterhavet være begrænset. 

Den jyske vestkyst er et af de største turistområder i Danmark, der især tiltrækker danske og tyske 

turister. Tyskerne placerer i dag havmøller 30 km fra land, nogle endda 70 km. Placeringen af 

kæmpe havmøller kun 20 km fra land kan blive et rædselsscenarie, når man forestiller sig de 

visuelle konsekvenser med Vesterhav Syd og – Nord nu planlagt 10 km fra land og så med 

kæmpemøller uden for 20 km fra land. Ødelæggelsen af den jyske vestkyst over en strækning på 

80 km fra Thyborøn til Nymindegab vil være fatal. Derfor er det eneste rigtige selvfølgelig, at 

integrere Vesterhav Syd og – Nord i de 4 store havvindmølleparker mindst 30 km ude på havet. 

Høringsfasen vedrørende Thor, planlagt 20 km fra land ud for Thorsminde, bør resultere i at den 

flyttes ud til 30 km fra land. Energiklagenævnets hjemvisning af etableringstilladelsen til de 

Vesterhav Syd og – Nord giver en god anledning til at droppe dem og iværksætte 3 – 4 store 

havvindmølleparker a 800 – 1200 MW og ikke bare Thor. Pensionsselskaberne står jo klar med 350 

mia. kr. Og fri os for de billige beregninger om at 5 kystnære vindmølleparker er mere 

samfundsøkonomisk end 1 stor længere ude på havet. (Dagbladet d. 10.okt. 2019) Det behøver jeg 

heller ikke at bruge den store tabel for at regne ud. Men mener man så at vi skal have 20 kystnære 

havvindmølleparker i stedet for 4 store? Og hvor er natur/miljø og menneskesyn henne i 

Hovedstadens Energiselskabs (HOFOR) beregninger? Alt det de flere 100.000 turister, lokale og 

sommerhusejere synes er det fantastiske ved at opholde sig her. 

Afslutning: 

Alle kan vi tilslutte os behovet for flere havvindmølleparker ud for den jyske vestkyst, men gør det 

dog i respekt for natur/miljø og mennesker. Og se så at komme i gang med en sammenhængende 

plan for de 4 store havvindmølleparker, hvor Vesterhav – Syd og – Nord er en integreret del. Det 

er det vi alle arbejder for må ske. 


