Hinnerup 16. april 2015

Til
Medlemmerne af Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg

Den 11. december 2014 havde repræsentanter for Sammenslutningen mulighed for at
mødes med udvalget. Baggrunden for vores ønske om at møde udvalget var planerne
om at etablere Vesterhav Syd Havvindmøllepark tæt på kysten ud for Holmslands Klit.
Vi er som sommerhusejere dybt bekymret over de ødelæggelser af kystlandskabet,
som opsætning af op til 220 meter høje vindmøller kun 4 km ude i Vesterhavet
mellem Hvide Sande og til nord for Søndervig.
Vi har igennem aktindsigt hos Naturstyrelsen fået kendskab til den nu foreliggende
udgave at VVM redegørelsen: "VVM redegørelse og miljørapport Del 3: Miljøforhold
på land." En gennemlæsning af rapporten bekræfter vores allerværste anelser omkring
de ødelæggelser, som de store kystnære vindmøller vil påføre det sårbare
kystlandskab. Vi skal tillade at citere nogle af de faglige udsagn, som fremgår af
redegørelsen (fra siderne 103, 104, 109 og 110 i ovennævnte rapport)
"Hele klitlandskabet ligger indenfor planlovens kystnærhedszone og er i
kommuneplanen udpeget som særligt værdifuldt landskab. Yderligere er dele af
området omfattet af landskabsfredninger og kulturmiljøudpegninger.
Landskabsværdierne har dermed både national/regional og lokal interesse".
"De bærende karaktertræk i klitlandskabet vurderes ikke forenelige med store
tekniske anlæg, særligt på grund af det småkuperede terræn og klithedens
rumlige afgrænsning mod kysten, som de høje klitter langs kysten skaber.
"Påvirkningen vurderes særlig stor indenfor nærzonen, hvor landskabet
vurderes at få et teknisk præg, fordi havmølleparken har en stor udbredelse
langs kysten. Også fra de høje klitter vil havmøllernes kystnære placering

betyde, at de vil være meget dominerende i landskabsbilledet. Herfra knytter
oplevelsen sig til de vide udsigter over havet og på langs af kysten, der kan
opleves fra dette højtliggende terræn."
"På grund af landskabets store oplevelsesværdi, der er knyttet til oplevelsen af
det ”rå”, ”vilde” og uforstyrrede kystlandskab, vurderes møllernes synlighed at
få en stor forstyrrende effekt, uanset om det kun er en mindre del af møllerne,
der er synlige, eksempelvis fra klitheden, eller hele havmølleparken, som den vil
være fra kysten og de høje klitter."
"Omkring Nørre Lyngvig vurderes møllernes synlighed at komme til at påvirke
oplevelsen af Nørre Lyngvig Fyr, der i dag står som et isoleret
orienteringspunkt højt i klitlandskabet og med mange møller i baggrunden vil
denne effekt og oplevelse blive væsentligt svækket, når man står højt oppe i
terrænet ved fyret og kigger ud over havet."

Skal dette virkelig være prisen for at etablere en kystnær havvindmøllepark tæt på et
af landets allermest attraktive turist- og ferieområder? Og så netop et område, som
rummer et stort potentiale for udvikling af kystturismen i Danmark.

Visualiseringseksempel fra rapporten.
Som vi fremførte i mødet den 11. december 2014 så er det yderst tvivlsomt, hvad der
kan spares for anlæg og drift ved en placering 4 km fra land, frem for en placering
omkring 20 km fra land.
Vi skal anmode om at planerne for etablering af Vesterhav Syd Havvindmøllepark
revurderes med henblik på at møllerne - hvis de skal opsættes - rykkes ud i nærheden
af 20 km grænsen i overensstemmelse med det oprindelige energipolitiske forlig.
En placering, der så vil svare til Horns Rev 3 lige syd for vores område, som er under
etablering pt.
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