
Åbent brev til byrådsmedlemmerne i Ringkøbing-Skjern kommune
 

Et bredt flertal i Folketinget er i fuld gang med at ødelægge et af landets mest 
attraktive sommerhusområder på Holmslands Klit.  Ringkøbing-Skjern kommune 
klapper i hænderne af begejstring uden tanke på, at man er i fuld gang med at 
ødelægge turisterhvervet i kommunen.
 

"Her på kanten af naturen. Fra klittoppene mellem Hvide Sande og Søndervig breder  
horisonten sig og fylder dit synsfelt, mens de rå naturkræfter løfter dig op over al trivialitet".
 

 Sådan introduceres turisterne i 2014 udgaven af Ringkøbing Fjord Guiden 2014 til vores 
område. Dette vil være en sagablot, når der opsættes vindmøller på op til 220 meters 
højde i en afstand af kun 4 km fra kysten, en placering, der for altid vil ødelægge det 
uforstyrrede udsyn fra stranden og klitterne, som er ganske unikt for området.
 

Som sommerhusejere i området har vi forståelse for, at Kommunen ønsker at styrke 
udviklingen med grøn og vedvarende energi, herunder udnytte mulighederne omkring den 
nye havn i Hvide Sande.
 

Vi har dog meget svært ved at forstå, hvorfor ét af landets mest attraktive 
sommerhusområder skal ødelægges med opsætning af kystnære vindmøller, som vil være 
aldeles ødelæggende for de unikke naturværdier, som området med det frie udsyn udgør.
 

Byrådet - ikke mindst Borgmesteren -  samt dele af det lokale erhvervsliv omkring Hvide 
Sande Havn klapper af begejstring over det erhvervsboom, som de håber og tror på, at en 
kystnær vindmøllepark vil medføre.  
 

Hvad bygger man de enorme forventninger på? Horns Rev vindmøllerne er etableret og 
serviceres fra Esbjerg Havn, hvor de store operatører og firmaer allerede har deres base. 
Når møllerne først er der og i drift, hvad er der så tilbage, ud over ødelæggelsen af det 
kystnære område? Turisterhvervet bliver banket tilbage, og området mister gode 
arbejdspladser og indtægter som følge heraf.
 

Turismen omkring Holmslands Klit er af meget stor økonomisk betydning for kommunen 
og erhverslivet. Turisterne kommer her for at nyde freden og roen samt det uforstyrrende 
udsyn over havet. Med de store vindmøller tæt på land vil turisterne fravælge vores 
område og i stedet finde områder, der ikke er maltrakteret af store vindmøller.
 

En kystnær vindmøllepark vil være ødelæggende for turismen i området og medføre 
meget alvorlige konsekvenser for beskæftigelsen og dermed økonomien i kommunen på 
sigt, konsekvenser som langt overstiger de fordele en vindmøllepark - i bedste fald - giver 
for området:
 

·         Færre gæster vil leje et sommerhus = mindre omsætning og dermed mindre 



beskæftigelse i turisterhvervet

·         Manglende lyst til at investere i renovering og forbedring af sommerhuse, når området 
bliver mindre attraktivt og med vigende indtægter for de sommerhusejere, der lejer ud = 
mindre beskæftigelse for håndværks- og servicevirksomheder i kommunen

·         På sigt: Faldende ejendomsvurderinger, når området bliver mindre attraktivt = mindre 
indtægter i ejendomsskatter fra sommerhusene
 

Som sommerhusejere står vi ganske og aldeles uforstående over for kommunens ensidige 
og uforbeholdne opbakning til en havvindmøllepark så tæt på land. Netop kystturismen er 
en vigtig vækstfaktor for Danmarks udvikling og ikke mindst Ringkøbing-Skjern kommunes 
udvikling.
 

Vi kan ikke forstå, at der absolut skal placeres en vindmøllepark kun ca. 4 km fra kysten 
mellem Hvide Sande og Søndervig, når Horns Rev møllerne eksempelvis er placeret ca. 
20 km fra land. Ved at placere vindmølleparken længere ude på havet, vil Holmslands Klit 
fortsat bevare sine unikke turistmæssige kvaliteter og værdier til glæde for kommunen og 
dens borgere, der også fremover vil kunne nyde godt af indtægter og beskæftigelse afledt 
af turismen og ejendomsskatter fra sommerhusene.
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