
Om baggrunden

 Havmøllepark Vesterhav Syd er én af 6 lokaliteter, som det 
energipolitiske flertal i Folketinget (alle partier undtagen liberal 
alliance) har udpeget som et muligt område for at opsætte kystnære 
vindmøller, d.v.s. op til 220 m høje møller placeret kun mellem 4 - 8 
km fra kysten. 

 I hvert af 6 områder har det været planlagt, at der kan opsættes 
havmøller svarende til en kapacitet på 200 MWatt, bortset fra 
Bornholm, hvor der kun regnes med 50 MWatt. 

 I alt skal der opsættes kystnære havmøller med en samlet kapacitet 
på 350 MWatt ifølge aftalen med det energipolitiske flertal i 
Folketinget.
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Hvad er der sket

 Der er udarbejdet en VVM-vurdering (Vurdering af Virkninger på 
Miljøet), som blev offentliggjort med høringsfrist den 30. juni 
2015. 

 Der er indkommet ca. 70 indsigelser (inkl. SU) og kommentarer 
for Vesterhav Syd, som de statslige myndigheder nu er ved at 
bearbejde. Hovedparten vedrører de visuelle konsekvenser af at 
opsætte kystnære havmøller. Uanset indsigelserne arbejder 
statens embedsværk – med opbakning fra det energipolitiske 
flertal i Folketinget - ufortrødent videre på at sikre plangrundlaget 
for Vesterhav Syd.

 En række konsortier er blevet udvalgt til at give tilbud på at 
opsætte og drive havmøller på de 6 lokaliteter, svarende til  350 
Mwatt. Valg af lokaliteter og tilbudsgiver er ca. 1. april 2016.

 Konkurrenceparameteren for udbuddet er den pris, som 
konsortierne skal have pr. produceret Kwatt strøm i de første ca. 
12  produktionsår.
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Sortanden

Er en beskyttet fugleart, som DK har forpligtiget sig til overfor EU ”at 

sikre gunstig bevaringsstatus”
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Hvor står vi så nu ?

 Det energipolitiske flertal i Folketinget er fortsat til stede efter 
valget. Indsigelserne mod de visuelle konsekvenser rører 
tilsyneladende ikke Minister og Folketing.

 Eneste bekymring for dem er den beskyttede fugleart sortand, 
hvor VVM vurderingerne har vist, at den ”gunstige 
bevaringsstatus” er truet især i de udpegede østdanske 
lokaliteter for kystnære havmøller i Kattegat og Smålandshavet. 

 Dette har som konsekvens, at der ikke kan opsættes så mange 
møller på disse lokaliteter. Dette  betyder igen, at Vesterhav Syd 
og Vesterhav Nord kommer mere i spil for tilbudsgiverne. 

 Ringkøbing-Skjern kommune bakker fortsat fuldt og helt op 
omkring Havmøllepark Syd.

 Meget få lokale reaktioner mod projektet, det er 
sommerhusejere, der altovervejende repræsenterer modstanden.
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Hvad så nu ?

 Sommerhusejerne står fortsat ret alene med modstanden mod 
Havmøllepark Syd

 SU arbejder med at påvirke beslutningen gennem kontakter til 
pressen, Minister og Folketingsmedlemmer samt andre 
modstandere.

 SU er medstifter af foreningen ”Stop Vesterhav Syd”, se link: 
http://www.stopvesterhavsyd.dk/
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Etape Antal Højde Afstand 
fra land

Effekt

1 80 110 m 14 km 160 MW

2 95 132 m 27 km 209 MW

3 
(planlagt)

? 135-220m 18 km 400 MW
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