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Kære medlemmer 

Siden sidste Nyhedsbrev er der sket en del ting. 

Først en undskyldning for at Nyhedsbrevet først kommer nu. Jeg glemmer, at rigtig mange ikke har mulighed 

for at følge med i pressen – specielt den lokale – om hvad der sker. 

Et af de mere muntre indslag har være bragt den 01. april hvor Dagbladet fortalte, at man nu var i gang med 

en prøveopsætning af en kystnær vindmøller. Vindmøllen var placeret på et fragtskib, der sejlede rundt ud i 

det kystnære område. 

En del kommunikation og information bliver besværliggjort af, at vi ikke må gengive avisartikler på vores 

hjemmeside. Se de links vi sætter ind. 

Den rigtige glædelige meddelelse er, at der fortsat kommer nye medlemmer til. 

Alt dette var skrevet, og så blev det lørdag morgen. 

”Bomben sprang” 

Det har vi ventet på længe. Ikke at vi viste, at det ville blive sådan. Men det var ikke overraskende. Vi viste 

naturligvis heller ikke, at det skulle være nu. Derfor bombeeffekten. Rigtig mange aviser havde det med i 

lørdags. Radio- og TV-stationer lavede ikke andet lørdag formiddag. Hvad var der så sket ?? 

Ministeren havde sagt, at PSO-afgiften bliver for dyr for det danske samfund. Vi har brug for en tænkepause. 

En måde at tage hul på dette problem på er, at være lidt langsommere i udbygning af den grønne omstilling. 

”Man kan lader være med at bygge de kystnære havvindmøller”, sagde ministeren, ”der er alligevel mange, 

der ikke vil have dem”. 

Nu skal der så en masse politisk snak til, for at få det eksisterende forlig fra 2012 ændret. Det bliver nok 

også til en masse snak om PSO-afgiften. 

 

Har vi vundet ?? 



Nej, der er intet besluttet, men vi er på vej. Husk vi arbejder ikke med PSO-afgift, hvor mange vindmøller der 

skal være osv. Vi vil bare ikke have ødelagt naturen på Holmsland Klit. Det er vores mål. 

 

Udsættelse 

Udsættelsen af budrunden er nok efterhånden kendt stof. Placeringen på Sejrø er taget ud af projektet, og 

budrunden er udsat til september. Nogen mener så, at der nok ikke bliver budt på Smålandsfarvandet, fordi 

de to vindmølleområder kunne være passende for en entreprenør. Hvis det er tilfældet, så er der kun 4 

steder tilbage. Bornholm, Sæby og Vesterhav Syd og Nord. 

Det glædelige er, at man politisk har rørt ved sagen. Det bekymrende er, at med mindre projektet lægges i 

graven, så er Vesterhav Syd og Nord rykket tættere på. 

Horns Rev 

Nyheden er gået landet rundt. Esbjergs borgmester har på kommunes og Esbjerg Havns vegne skrevet til 

ministeren, at man meget gerne vil have opført et Horns Rev 4 indeholdende den vindmøllekapacitet, der 

skulle have været opført i projekterne i hele Danmark for de kystnære havvindmøller – dvs. for alle 5 

områder. Horns Rev er placeret 15-20 km fra kysten og ved en placering ved Horns Rev, vil man undgå alle 

de problemer de kystnære placeringer giver. 

Det synes STOP Vesterhav SYD er en rigtig god ide. Det har vi sagt tit og mange gange gennem meget lang 

tid. Det siger vi ikke, for at tage æren for ideen, men kun for at hilse den velkommen. Vi vil naturligvis gøre, 

hvad vi kan for at understøtte det forslag. 

Ændret holdning i STOP Vesterhav SYD 

Bl a som følge af Esbjergs udmelding men også fordi, det for mange er blevet mere klart, at det ikke er 

tilstrækkeligt, at flytte havvindmøllerne lidt længere ud på havet. De skal helt væk fra vores område, eller 50 

km eller længere ud. Det ses ikke mindst af, at de havvindmølleprojekter vi læser om, fra vore nabolande, 

bliver placeret meget længere ude. Vi har passeret 100 km mærket. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vort 

mål nu skal være at havvindmøllerne skal flyttes til Horns Rev. Hverken mere eller mindre. 

Vi vil således ikke mere stille os tilfredse med at man flytter møllerne lidt længere ud end de 4-8 km, der hidtil 

har været på tale. De skal helt væk fra synsfeltet. 

Vindmøller og beskæftigelse 

En del debat har gået på spørgsmålet den beskæftigelse, der kunne følge med en havvindmøllepark ud for 

Holmsland Klit. Det fortalerne overser (bevist eller ubevist) er, at 

 Det er ikke sikkert, at det er Vestas, der skal producere møllerne, hvis det kommer dertil, at de skal 

stilles op. 

 

 Hvis Vestas skal producere møllerne, er det ikke sikkert, at de bliver produceret her i landet. Vestas 

har produktionssteder i mange lande. 

 

 Hvis møllerne skal stilles op, har Hvide Sande ikke forret på at huse en servicefunktion for 

vindmølleparken. Man kan efter vores opfattelse langt bedre forestille sig Esbjerg som placering. Her 



har man alle kompetencerne i forvejen og måske overskud fra olieindustrien som ikke kører i højeste 

gear. 

Turismen 

Alle udlejningsbureauerne har heldigvis meldt sig ind i kampen om havvindmøllernes placering og har i nogle 

måneder lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de tyske turister i sommerhusene. Her viste de 

foreløbige resultater, at 63% af gæsterne ville fravælge området ved Holmslands Klit, hvis der bliver opstillet 

kystnære havvindmøller. 

Disse tal er jo ret overbevisende, og understreger vores frygt for området med faldende turister og deraf 

faldende udlejning og faldende huspriser. Dette vil som konsekvens betyde, at der kan ventes ca. 300 færre 

arbejdspladser i turisterhvervet bare i vores område. 

Ringkøbing Fjord Turisme gav i 2012 en udtalelse om, om man synes, at det var en god ide, at sætte 

havvindmøller op 4 km fra standen. (Når man sidder og skriver dette, kan man slet ikke få ind i sit hoved, at 

en turismeorganisation kan skyde så meget ved siden af skiven. Bestyrelsen burde gå af.) Denne udtalelse 

har været med til at danne baggrund for, at man fra myndighedernes side fastholdt forslaget om kystnære 

havvindmøller ud for Holmslands Klit. 

Der er nu samlet underskrifter ind, så der kommer en ekstraordinær generalforsamling, som formentlig vil 

vedtage, at man skal have møllerne meget længere ud på havet. Mon de tør gå så langt, at de anbefaler, at 

de skal flyttes til Horns Rev ?? 

Ifølge Dagbladet ser det ud til, at den nuværende formand er villig til at trække meget i land på tidligere 

trufne beslutninger. Godt så langt. Gælder det mon også i de andre sammenhænge, hvor denne formand 

sidder med ved bordet, hvor man drøfter en mulig havvindmøllerpark ud for Holmslands Klit ??? 

Hvis man får truffet en anden beslutning end den nuværende på den ekstraordinære generalforsamling, så 

er det vigtigt at deltagerne pålægger bestyrelsen at kommunikere denne nye holdning til Christiansborg og 

de relevante regeringskontorer. 

Gruppesøgsmål 

Som man måske har læst i dagspressen, er det nu undersøgt, om det er muligt, at rette et gruppesøgsmål 

mod den entreprenør, der eventuelt skal bygge havvindmøllerparken. Notatet fortæller, at det er absolut 

muligt. Der er naturligvis en lang række forhold, der skal undersøges, en række forudsætninger der skal 

kunne opfyldes – men det er muligt. Det synes også ganske klart, at den økonomiske del af sagen klares af 

de grundejere, der til sin tid vil være med. De fleste har en retshjælpsforsikring men en fornuftig dækning. Så 

vi tror, at der vil være den nødvendige økonomi. 

Her er det vigtigt at understrege, at det er alle, der kan være med, ikke blot huse hvorfra man direkte kan se 

møllerne, men alle huse i hele området, fordi alle i området vil få forringet kvaliteten, som er kysten, 

landskabet og det frie udsyn over havet. Der kan også komme andre forhold til af mere fysisk karakter. 

Hvis det kommer dertil, skal der oprettes en særlig organisation med det formål, at rejse sagen. Det bliver 

ikke STOP Vesterhav SYD, der skal stå i spidsen for det. En erstatningssag kan sagtens kommer op i 

milliard-klassen. Det forventes, at alle huse vil falde mellem 10 og 20 % i værdi.  

Det påvirker ikke os, at folk fra vindmølleindustrien har været ude at sige, at det vil være spil af penge, at 

rejse sag. 

 



Afslutning 

STOP Vesterhav SYD er ikke modstandere af vedvarende energi. Vi vil bare have det stillet op, hvor det ikke 

generer folk, og ødelægger naturværdierne. Kort sagt havvindmøller skal placeres rigtigt. 

Det er stadig væk ufatteligt, at folk kan sige ja til at stille vindmøller op lige ud for kysten, uden tanke for hvad 

man ødelægge. Bagefter skriver myndigheden selv i VVM redegørelsen, at det vil virke ødelæggende for 

oplevelsen, at der står havvindmøller – næsten i strandkanten – langs Holms Land Klit. 

 

Er der aldrig nogen af alle de folk, der i tidens løb har arbejdet med denne sag, der har været ud at se på 

forholdene ?? Her tænker vi både på embedsværket og politikerne. Man kan helt blive stor tilhænger af 

udflytning af dele af administrationen i ministerierne. Hvis man virkelig ville forklare den undrende befolkning, 

hvad man havde gang i, kunne man forvente, at man havde visualiseret projektet, sådan som STOP 

Vesterhav SYD har gjort.  

Værst er det næsten med de lokale politikere, der burde kende til de værdier, de siger ja til at øve vold på. 

Eller bliver man blind, når man ser at staten kommer med nogle meget store investeringer til området, man 

øjner nogle mulige arbejdspladser, som i øvrigt er flygtige i denne sammenhæng. Det er som bekendt klogt 

at tænke, før man handler. 

Alt dette sker i NATURENS RIGE. 

 

Vi vil gerne opfordre alle til aktivt at udbrede budskabet om de forkert placerede havvindmøller, og stadig 

hjælpe med at påvirke i den rigtige retning. Brug vores hjemmeside www.StopVesterhavSyd.dk, hvor man 

finder visualiseringer og mere info om projektet og hvor tilmelding til foreningen finder sted. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i  

STOP Vesterhav SYD 

Preben Greibe 

 

http://www.stopvesterhavsyd.dk/

