Åbent brev til Energiminister Dan Jørgensen
Red vores Kulturarv
Af Jens Kirk, Velling Kirkeby 14 C, 6950 Ringkøbing.
Fmd. f. fore. Stop Vesterhav Syd.

Vindmølleparken med møllehøjder på 150 m placeret syd og vest for i naturen med Børglum
Kloster i Vendsyssel, er endelig blevet stemt ned af et flertal i Hjørring Kommunes byråd og
dermed er et kulturhistorisk landskab med Børglum Kloster i centrum reddet.
Men hvad med Nr. Lyngvig - og Bovbjerg Fyr er de ikke kulturhistoriske i et unikt råt landskab,
hvorfra der burde være en fri udsigt mod syd og vest ud over havet, fri for industriel påvirkning. Og
burde et flertal i Ring-købing-Skjern Kommunes byråd ikke utvetydigt fortælle Energiminister Dan
Jørgensen (DJ), at tiden størrelsesmæssigt og økonomisk er løbet fra disse små kystnære
havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.
DJ kom selv og se. Jeg betaler entreen til begge fyr. Fra toppen af Nr. Lyngvig Fyr vil du ind over
land fra nord til øst se mellem 110 – 120 vindmøller med højder på 46 – 150 m i en afstand af 6 –
18 km. Nogle af dem ønskes af møllemagere gjort til forsøgsmøller (giver ekstra betaling) med
højder på helt op til 270 m. Begrundelsen for at få en sådan tilladelse er, at de skal kunne fungere
sammen med et PtX anlæg om nogle år. Nok det rene fantasi. Dertil kommer måske solcelleparker
af en hidtil ukendt størrelse omgivet af træer og buske. Kort sagt, et helt forandret
landskabsbillede fra agerland til industri. Vender du dig DJ mod syd og vest, har du det frie udsyn
over Vesterhavet uden præg af menneskelig aktivitet. En lise for krop og sjæl. Lad os dog beholde
det sidste frie udsyn.
Det er ikke uden grund, at 10.000 og atter 10.000 lokale og turister, danske som udenlandske år
efter år strømmer her til Holmsland Klittange, for at nyde og beundre den fri rå natur og frie udsigt
over havet. Hvert år besøger 50.000 – 60.000 turister området ved Lyngvig Fyr.
DJ lad os dog bevare disse kulturområder ved Nr. Lyngvig - og Bovbjerg Fyr.
Vi vil støtte dig varmt mht. en Energi-Ø omgivet af store havvindmøller 30 – 40 km ude i
Vesterhavet, som må være fremtiden og ikke små kystnære havvindmølleparker med
ødelæggende virkning for Holmsland Klittange som magnet for den naturelskende turisme, der er
et stort erhverv herude.
DJ, du er hermed inviteret. Ønsker du at komme anonymt for selv at se hvad jeg taler om uden
presse og andet vedhæng, respekterer og løser jeg også dette. Lad mig høre.
Mvh. Jens Kirk

