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Læserbrev. 

LÆSERBREV 

AF: AF MARTIN RISUM BØNDERGAARD, POLITISK CHEF I VINDMØLLEINDUSTRIEN

Publiceret 28. januar 2019 kl. 11:00 

Debat: Modstanderne af en 

kommende havvindmøllepark 20 

kilometer ude i Nordsøen skriver i 

åbent brev til energiministeren den 

22. januar, at de visuelle 

konsekvenser vil være et 

"rædselsscenarie", der vil gøre 

"ødelæggelsen af en jyske vestkyst 

komplet". Dagbladet Ringkøbing-

Skjern stemmer i fra lederpladsen 

med en advarsel om ikke at "spolere" naturen, og opfordrer til at 

havvindmøllerne kommer "så langt ud, at de ikke vil være synlige fra 

stranden".

Det er voldsomme udsagn. Derfor bør vi lige vende skråen og finde lidt 

vestjysk besindighed frem.

Frem for at fokusere på at møllerne bliver synlige fra kysten, og derfra 

lade fordybelsen stoppe og forargelsen starte, er det på sin plads med 

lidt fakta og proportioner. Det er vigtigt at sondre mellem synlighed og 

sigtbarhed. Eller sagt med andre ord: Det centrale spørgsmål er ikke 

hvor langt man kan se, men derimod hvor ofte man kan se. Ifølge DMI 

er det over året mellem 0 og tre dage om måneden, at man ved 

Vesterhavet har en sigtbarhed over 19 kilometer, og man dermed vil 

kunne se vindmøllerne. Sammenlægges de dage på året, man kan se 

længere end 19 kilometer, er det cirka 17 dage, altså cirka fem procent 

af årets dage.

Debatten om havvindmøller kan til tider give et andet indtryk, men det 

er nu engang ikke en menneskeret ikke at kunne se den grønne 

omstilling fra en offentlig strand - og da slet ikke når det drejer sig om 

0-tre dage pr. måned.

Kommende generationer vil undre sig
De næste generationer vil næppe forstå, hvis vi i vores generation 

svigter i klimakampen for at tage hensyn til at et lokalt mindretal føler, 

at deres udsigt ville blive "skæmmet" af vindmøller 20 kilometer ude på 

havet.

LOG IND KUNDESERVICE FORDELSKLUB KØB ABONNEMENT 
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Vis flere 
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14:33 BUPL står fast: Mange er utrygge 

ved lederen 

14:30 Mindst 850 er anholdt i Venezuela 

på få uger 

14:18 TV2-direktør stopper: Vil arbejde i 

bestyrelser 

14:13 OVERBLIK: Bagstopperen er 

stridspunktet i brexitaftalen 

13:59 Theresa May vil genåbne 

brexitforhandlinger med EU 

13:59 Porosjenko: Ukraine søger ind i EU 

i 2024 

13:53 Svigerinde: Vi advarede 

kommunen om Münchhausen by 

proxy hos tiltalte 

13:50 Nødhjælp skaber kun behov for 

mere hjælp 

13:49 Svigerinde om blodtappersag: Vi 

advarede kommunen om 

Münchhausen by proxy 

  Regler for kommentarer

Man kan naturligvis godt etablere havvindmøller bag horisontlinjen, 

som lederskribenten foreslår, om end man skal gøre sig klart, at det 

bliver betydeligt dyrere. Men træffer man en politisk beslutning om 

ikke at benytte Europas mest attraktive havmølleplaceringer 20-50 

kilometer fra land langs den jyske vestkyst, skal man gøre sig klart, at 

man samtidig vinker farvel til potentielle havmølleparker på flere 

tusinde MW med tilhørende flere tusind arbejdspladser.

Jeg håber, at lands- såvel som lokalpolitikere vil have blik for de klima-, 

energi- og erhvervspolitiske perspektiver, inden man beslutter at stikke 

en kæp i hjulet på den grønne omstilling og et potentielt vestjysk 

væksteventyr, fordi man lader sig rive med af mindretallet af 

havvindmøllemodstandere, som føler sig påvirket af udsigten til møller 

et par dage om måneden. Det er værd at huske på, at et klart flertal på 

to tredjedele af lokalbefolkningen er positive i forhold til havmøllerne 

ved Vesterhav Syd og Nord i en afstand fra ned til godt fire kilometer 

fra kysten. En havmøllepark 20 kilometer ude på havet vil formentligt 

nyde endnu større opbakning.

3 kommentarer Sortér efter

Niels Frederik Sandgaard

stadig bedre end at sætte møllerne på land! som blandt er ønsket gjort i en 

NATURPARK! og havmøllerne skal ikke betale for etableringsretten.

Synes godt om · Svar · 21 t.

Ole Astrup

Tak for dit partsindlæg, Martin, og du siger helt fint at møllerne kan flyttes 50 km 

ud fra kysten.

Synes godt om · Svar · 20 t.

Søren Risum Østergaard

Godt skrevet!

Synes godt om · Svar · 1 t.

Plugin til Facebook-kommentarer

Ældste

Tilføj en kommentar ...
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Andre læser også

VIS MERE

Bestyrelse for Ellebæk-institutioner: Vi bakker vores 
leder op 

Forældre kræver hastemøde 

Pædagoger trues til at tie 
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BUPL står fast: Mange er 
utrygge ved lederen 

Page 3 of 4Energi. Havmøller kan ses 0 til tre dage om måneden | Læserbrev | dagbladet-holstebr...

29-01-2019https://dagbladet-holstebro-struer.dk/laeserbrev/Energi-Havmoeller-kan-ses-0-til-tre-...



Dagens E-Avis 

Dagbladet Holstebro - Kirkestræde 1-3 - 7500 Holstebro - Telefon (+45) 9912 8300 - email: redaktionen@dagbladetholstebro.dk

Dagbladet Struer - Kastaniegården, Østergade 7, 1. og 2. sal - 7600 Struer - Telefon (+45) 9684 2200 - email: redaktionen@dagbladetstruer.dk

Page 4 of 4Energi. Havmøller kan ses 0 til tre dage om måneden | Læserbrev | dagbladet-holstebr...

29-01-2019https://dagbladet-holstebro-struer.dk/laeserbrev/Energi-Havmoeller-kan-ses-0-til-tre-...


