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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 RingkøbingSkjern 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".

Bruun er allerede
tilbage i TTH: - Jeg
tror først, at det hele
synker ind i
weekenden
Vinderup

Ny formand og tre
nye medlemmer klar
i Vinderup
Holstebro

Bestyrelse for
Ellebækinstitutioner: Vi
bakker vores leder
op
Holstebro

Holstebro-ejer holdt
natteåbent for VMguldvindere

Det er voldsomme udsagn. Derfor bør vi lige vende skråen og finde lidt
vestjysk besindighed frem.
Annonce

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.
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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.
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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.
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stadig bedre end at sætte møllerne på land! som blandt er ønsket gjort i en
NATURPARK! og havmøllerne skal ikke betale for etableringsretten.
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