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Borgere 

Høringssvar vedrørende HAAB/Havvindmøllepark Mejl Flak 
 

Mail: ens@ens.dk  

 

Jeg deltog på mødet den 16. august på Østjysk Elforsyning, Knudsmindevej 10, Odder, 

jeg blev meget chokeret over så en markant visuel spolering af Aarhus bugten, både i dag- og 

nattetimer. Der blev fremlagt et meget flot udarbejdet materiale, men alle fotos var taget på dage 

med overskyet og diset vejr, så de virker noget sløret, dette virker meget påfaldende. Det var der 

også flere på mødet, som uafhængig af hinanden kommenterede. Det virker også bekymrende, at 

materialet kan være manipuleret på sådan en måde. 

Et så ringe fotomateriale ville hverken en lokal campingplads eller turistinformation kunne gøre 

brug af. 

 

Med mine bekymringer, tænker jeg også på Norsminde fjord, som er en af Østjyllands vigtigste 

fuglelokaliteter og samtidig et fredet område, med base for trækfugle, svaner og ænder m.m..  

 

Med en afstand på kun 4,6 km fra kysten til de store vindmøller mener jeg, at det er en katastrofe 

for Østjylland, Mols, Samsø, Tunø og Norsminde, ja hele Aarhus bugten. Havvindmøller  af den 

størrelse hører bestemt ikke til i indre farvand og kystnære om-råder. De omtalte 20 stk. 

Havvindmøller bliver 200 meter høje og med blinkende lys både dag og nat (40 blink i minuttet). 

 

Jeg vil gerne tilkendegive, at jeg selv er tilhænger af vedvarende energi og Co2 neutrale 

energikilder, men ikke for enhver pris. 

 

Jeg har selv lige fået installeret jordvarme og solceller og det kan jeg kun varmt anbefale,     

det er jo ikke til gene for naboer og andet godt folk. 

 

Miljø- og naturstyrelsen anviser området omkring Norsminde som Margueritrute, her bliver man 

vist gennem de skønneste steder i Danmark, men det vil, hvis vindmøllerne bliver en realitet, være 

FORTID i Norsminde og omegn! 

 

Jeg er forundret over, at jeg som fastboende i Norsminde langs det aktuelle område, ikke er blevet 

orienteret om projektet, men kun ved en tilfældighed fik fortalt om de grusom-me havvindmøller. 

Havde det været opførelse, af en ”lille” parcelhus, skulle vi jo høres! Men dette enorme 

”bygningsværk” bliver stille tiet hen! 

   

Jeg håber at nogle ansvarlige myndigheds personer viser sig på banen og forkaster dette projekt, 

som total set vil ødelægge vores uerstattelige og smukke hav- og naturområder. 

 

Norsminde den 15. september 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Steen Tue Andersen 

Norsmindevej 190 

8340 Malling            
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Som bruger af Århusbugten til bl.a. lystsejllads, vandrerture langs kysten er jeg stærkt bekymret 

over udsigten til at få projekt Havvindmøllepark Mejlflak etableret og begrunder nedenfor 

hvorfor projektet bør afvises. 

 

Projektet kort: 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m, højere end noget andet anlæg i området.  

 Der er tale om et egentligt industrianlæg. 

 Projektet er økonomisk og miljømæssigt uansvarligt 

 Møllerne udsender lavfrekvent støj.    

 

Vores modstand er begrundet med følgende: 

 

1. Placeringen 

På www.ens.dk ligger under samme link som VVM redegørelsen flere andre rapporter, 

heraf: 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 

fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 

 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 

 

Af den første rapport fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 

området ved Mejlflak er ikke udpeget. 

 

En nærliggende forklaring kunne være, at området ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet 

til et vindmølleprojekt af denne størrelse, hvilket fremgår af den valgte uharmoniske og 

rodede opstilling.  

I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 

undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 

havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og 

sunde - - - ”. 

 

Kystområdet mellem Samsø, Tunø, Kysing Næs og Århus bugten falder under denne 

undtagelse. 

 

Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 

rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville 

være blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
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2. De foreslåede møller er for store 

 

Opstilling af vindmøller medfører en række ulemper for både befolkningen omkring 

vindmøllerne og miljøet hvor vindmøllerne opstilles. På den anden side er renewable 

energi vigtig for det danske samfund og derfor bør disse forhold balanceres i forhold til 

hinanden. 

 

VAAB projektet som beskrevet i den fremlagte VVM redegørelse med tilhørende 

dokumentation rammer ikke denne balance. 

 

Som det fremgår af blandt andet af Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) 

varierer middelvinden på de nærliggende kystområder mellem 6.5 m/s og cirka 8 m/s. Af 

VVM redegørelsen fremgår det af tabel 5.2, at kun 1,6% af tiden er vindhastigheden over 

11 m/s. På både Vestas hjemmeside og Siemens hjemmeside kan man for de foreslåede 

mølletyper se den såkaldte powerkurve, der viser hvor meget strøm en mølle producerer 

ved forskellige vindhastigheder. Karakteristisk for både begge møller er, at den fulde effekt 

af møllen alene opnås ved vindhastigheder over 11 m/s, og at produktionen ved 

middelhastigheden i området er cirka halvdelen af møllens kapacitet. Hvis man vælger at 

anvende langt mindre møller, vil denne relation forbedres og gener for omverden vil 

reduceres. I overført betydning kan man sige, at VAAB’s forslag til møller svarer til at bygge 

en 6 sporet motorvej til at forbinde det nordlige og sydlige Samsø. 

 

Opførelsen af forkerte møller er endvidere en belastning for forbrugerne i området, der 

udover bidraget til grøn strøm, ultimativt skal betale for de lokale deltagende el-selskabers 

fejlinvesteringer. Både opførelsesomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger ved  

meget store møller er langt højere end mindre møller, der kræver langt tungere 

stålkonstruktioner, større skibe m.v. Foretager man således en forkert dimensionering af 

disse møller forringer dette ikke alene økonomien i projektet betragteligt, men hele 

kalkulen af kulbrinte regnskabet falder til jorden, og den samlede globale påvirkning bliver 

negativ i stedet for positiv. VVM rapporten mangler i øvrigt fuldstændigt denne dimension 

af analysen. 

 

3. Demokratisk underskud 

 

Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt projekt 

Mejlflak.  

 

Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet opstillingsområde og har bevæget sig 

fra nord mod syd og ender nede langs Odderkysten, så havde det vel været naturligt og 

http://www.naturstyrelsen.dk/
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demokratisk, at man havde sendt denne placering til høring hos de berørte borgere langs 

Odderkysten. Det har man ikke, projektet er forsøgt kørt igennem så hurtigt som muligt og 

med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  

 

Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 

Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres kyst, 

hvad siger I til det? Det har man ikke gjort.  Det er, hvad man gør for alle de øvrige 

områders vedkommende, idet man offentliggør screeningen.  

 

4. Møllerne er visuelt generende dag og nat 

 

Møllerne har et vingefang på 164 m og en højde på 200 m, hvilket vil virke meget 

dominerende i sårbart, rekreativt område. Den visuelle påvirkning på Kysing Næs er 

undladt af rapporten, hvor man har vist et billede af sejlbåde i Norsminde Havn, for at 

dække over udsynet til vindmøller. Billedet er i øvrigt taget 700 m tilbage i landet og ikke 

fra det område, hvor Kysing Næs, som er det nærmeste fastland ligger. Herudover vil der 

være en visuel gene, idet møllerne skal markeres af hensyn til flytrafik og sejllads. Et 

blitzlys, der blinker 40 gange i minuttet vil være umådeligt generende for beboerne langs 

kysten. 

 

5. Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj.    

 

Lavfrekvent støj er skadeligt for mennesker og tærskel værdien for denne støj er ikke 

tilstrækkeligt belyst af videnskaben, og tilførsel af ny permanent støj fra 20 store møller i 

25 år kan være skadeligt for beboerne nær kysten. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden 

at man egentlig kan høre den.  

 

6. Sejlerlivet ødelægges 

 

Århusbugten og området ned til Tunø/Samsø hører til nogle af Danmarks mest 

naturskønne områder med et liv af sejlere hele året. Af sikkerhedsmæssige årsager vil 

meget store områder omkring de potentielle nye møller blive forbudte områder, og sejlere 

vil tvinges ud i området hvor den kommercielle trafik opererer. Århusbugten bliver således 

både et langt mindre attraktivt område at se på og opholde sig i. 

 

7. Manglende kompetence 

 

Der findes i dag kun et begrænset antal offshore vindparker, hvoraf langt de fleste er 

opført af store el-selskaber som DONG, Vattenfall, EON og RWE. Disse organisationer har 

meget store menneskelige og finansielle ressourcer til at gennemføre disse projekter. 



5 

 

Projekter, der ikke har haft adgang til disse ressourcer er vidt omfang enten fejlet eller 

været præget af meget store forsinkelser og betydelige omkostningsoverskridelser. VAAB 

er uden finansiering og de tilknyttede el-selskaber er fuldstændigt uerfarne i opførelsen 

off-shore vindparker og vedligeholdelsen af disse. Som borgere i området ønsker vi 

hverken den finansielle byrde eller et monument over denne manglende kompetence midt 

i et af de mest naturskønne områder i Danmark. 

 

Konklusion 

 

Projektet bør afvises i sin helhed, idet de visuelle, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke 

står mål med den energimæssige gevinst der er, ved at opføre en vindpark i et relativt vindfattigt 

område. Energistyrelsen har udpeget områder, der er langt mere egnede. De eventuelle 

muligheder investorerne måtte have for overvælte den dårlige økonomi på forbrugerne og dårligt 

informerede private er ikke et tilstrækkeligt argument for at give tilladelse til dette projekt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Arne Bech 

Himmelbjergvej 142 

8600 Silkeborg 
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Til: Energistyrelsen.                                                                            Samsø d. 10.09.12 

Adresse : ens@ens.dk 

Indsigelse mod Havvindmøller på Århus Bugt. 

  

 Kystnære havvindmøller. 

Vi vil så gerne have mere vindenergi, men hvor er det sted i Danmark man kan placere 

havvindmøller, der kan ses af flest muligt mennesker? Det er på Århus Bugt, som er et lukket 

kystlandskab ,  værdifuldt og sårbart over for havvindmøller!  

Møllerne kan ses fra Samsø, Tunø, Norsminde, Århus, Kalø Vig, Helgenæs og Djursland, placeret 

som midt i et amfiteater. 

Derfor bør placeringen, størrelsen, højden og mængden af møllerne begrænses, så de ikke virker 

alt dominerende, når man ser ud over Århus Bugt. 

Ved 1. præsentation af projektet var møllerne alle vist i en gruppe syd for Mejl Flak, men senere er 

der også vist en gruppe møller nord for Tunø, man vil så kunne se møller i to syns retninger og det 

vil kun forværre skaden på kystlandskabet. 

Haab`s projekt er i modstrid med de foreslåede retningslinier i Energistyrelsens                                   

” Screeningsrapport om kystnære havvindmøller.” Rapporten angiver at afstanden til fredede 

kystområder fra 200 m. høje havvindmøller skal være mindst 5,33 km. Projektets afstande til de 

fredede kyster på Samsø og Tunø er langt mindre! 

 Initiativtagerne Haab og Vaab har ambitioner om en samlet effekt på op til 140 Mw , svarende til 

20 møller a 7 Mw, med en højde over havet til vingespids på 200 m., til sammenligning har vores 

10 havmøller syd for Samsø på Paludans Flak en samlet effekt på 23 Mw, de nye møller vil altså i 

værste fald have en 6 gange større effekt og komme til at virke meget dominerende i 

kystlandskabet . Samsø`s højeste punkt Ballebjerg er til sammenligning kun 64 m. højt. 

Naturen er et vigtigt aktiv for Samsø , både for fastboende og turister. Det unikke kystsceneri i 

Stavns Fjord og Nordby Bakker er eksempler. Betydningen af disse to områder har udmøntet sig i 

en udpegning som EU- beskyttelsesområder. 

Jeg vil også citere Overfredningsnævnets afgørelse om fredningen af Ballebjerg og bakkerne op til 

Issehoved fra d. 16. maj 1967: -- arealerne af det af planen omfattede område, som på grund af 

terrænets åbne, kuperede karakter frembyder enestående landskabelige skønhedsværdier, er af 

en så enestående kvalitet i henseende til naturskønhed, at de bør sikres for eftertiden ved 

gennemførelse af en status quo fredning.  

Denne frednings intentioner vil ødelægges af havvindmøllerne. 
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Hvis et energiprojekt skal blive en succes skal det være folkeligt forankret, som Samsø Vedvarende 

Energi Projekt er. 

 Er Århus Bugt projektet folkeligt forankret, så det har befolkningens velvilje?  

Den største investor er Nrgi, som investerer andelshavernes penge, vores penge, i Havmøllerne.  

Kommunerne Samsø, Århus og Syddjurs investerer ikke i møllerne. 

Samsø Kommune anbefaler ikke projektet, og mener at det kan etableres syd for Samsø, ved de 

eksisterende møller på Paludans Flak. Her vil man også kunne se møllerne med et hav som 

baggrund! 

Søren Hermansen og Energiakademiet anbefaler ligeledes ikke projektet, de synes ikke det hører 

hjemme i det lukkede kystlandskab på Århus Bugt!  

Der vil så også blive tale om nogle få store investorer, som ikke kun er fra lokalområdet og en 

enkelt mølle for små investorer. 

De eksisterende land- og havmøller på Samsø producerer alle strøm til og fra vores ø, mens de 

planlagte møller på Århus Bugt vil sende strømmen direkte til Jylland.  

Den folkelige forankring synes således ikke ret stor, og man kan så spørge sig selv om det er 

rimeligt at Nrgi investerer andelshavernes penge, vores penge, i noget, som vi ikke vil have? 

Der er ingen tvivl om at vi skal have havvindmøller; men vi opfordrer  Energistyrelsen og Haab til at 

bruge et af de i  Screeningsrapporten anbefalede steder, i stedet for ud for National Park Mols 

Bjerge, de fredede Nordby Bakker,  Issehoved og den fredede ø Tunø, som alle har kyster lige ud til 

Århus Bugt. 

Med venlig hilsen 

Gregers Beck 

Mosevej 5 

8305 Samsø. 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  

 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

mailto:ens@ens.dk
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 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 
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fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 

screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Brabrand, den 16. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Anna Birkefeldt 

Lykkenshøj 23 

8220  Brabrand 
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Til: 
Energistyrelsen 
 
An: 
Bemærkninger til planen om at opstille havvindmøller ved Mejlflak og Tunø (høringssvar) 
 
Afsender: 
Lars Biza 
Solsortevænget 16, 
8330 Beder 
 
Som sommerhusejer ved Mariendal Havbakker, Beder, og daglig bruger af naturen i området er jeg 
bekymret for, at den planlagte havvindmøllepark ved Majlflak vil ødelægge landskabet. De bliver høje, 
støjende og blinkende og er for tæt på stranden. Jeg er positiv indstillet over for at udnytte vindkraft, men 
det skal ske i respekt for natur og befolkning. Projektet ved Majlflak er roede i opstilling set fra Mariendal 
Havbakker. De bør placeres meget længere ud og sættes så øjet fanger dem i grupper (jævnf. eksempler i 
rapport fra Rambøll). 
 
Venlig hilsen 
 
Lars Biza 
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                                                                                      Viborg, 19.september 2012 
Energistyrelsen                                                                  
Amaliegade 44 
København  K 

 
 

Uopretteligt tab af natur for tusinder af mennesker 
Protest mod vindmøllepark ved Majlflak i Århusbugten 

 
Planerne om at opføre 20 vindmøller a 200 m.på Mejlflak mellem Nordsamsø, Tunø, 
Helgenæs og de rekreative områder på kysten syd for Århus er overraskende og 
uforståelige.  
 
Det er svært at forestille sig, at en vindmøllepark kan placeres uheldigere, dvs genere så 
mange mennesker og gribe så ødelæggende ind i værdifulde naturværdier. Farvandet ud 
for landets næststørste by, hvis særkende er dens havforbindelse, skulle man tro var et af 
de sidste man ville vælge til vindmøllepark.  
 
Bugten og havområderne mellem de to øer og den jyske østkyst og Helgenæs udgør en 
helhed. Og i Danmark er havet jo det nærmeste man kommer uberørt natur. Det er af 
uvurderlig betydning for moderne mennesker i glimt at se eller i længere tid at kunne 
komme i forbindelse med denne natur. Rundt om det farvand bor folk, og her er den 
store bys rekreative områder, hvor tusinder søger hen om sommeren og hele året tager 
på udflugt til, og her fisker og sejler man.   
 
Om dagen vil de kæmpestore møller blive en ødelæggende visuel forurening, uanset om 
møllerne bliver 200 eller 150 meter høje. Om natten vil møllernes belysning og glimten 
forvandle nattehimlen til et tivoli.  
 
Man må stærkt håbe, at de ansvarlige myndigheder (eller politikerne) får standset dette 
skandaløse projekt.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Märta og Mogens Bjerring-Hansen 
 
Erik Menvedsvej 10 
8800 Viborg.   
Nykjærsvej 21, Sletterhage 
8420 Knebel  
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  

 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

mailto:ens@ens.dk
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 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 
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fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 

screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Lyngsbæk, den 19. september 2012. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte og Jan Bolhøj 

Svalevangen 3 

Lyngsbæk 

8400  Ebeltoft 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  

 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

mailto:ens@ens.dk
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 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 



33 

 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 

screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 15. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Bonde 

Bjørnøvænget 10 

8381  Tilst 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 15. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Bonde 

Christian Christensens Vej 45 

8300 Odder 
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Til Energistyrelsen                                         
                                                            

                          09.09.2012 
 
Undertegnede protesterer mod det planlagte havvindmølleindustrianlæg ved Mejlflak i 
Aarhusbugten bla af følgende grunde: 
 
1. Havmølleindustrianlægget planlægges i en bugt,men hører til på havet. 
2. Havmølleindustrianlægget planlægges uhørt tæt på Issehoved, Samsø, et unikt 
naturområde af stor rekreativ værdi for danskere samt udenlandske turister. 
3. Havmølleindustrianlægget er af en så ekstraordinær størrelse som ikke før er set 
og afprøvet så tæt på land. 
4. De syns- og lydmæssige konsekvenser af møllernes placering er ikke kendt og ikke 
overbevisende forsøgt fremlagt i projektet. 
5. Opføres det planlagte kystnære 
havmølleindustrianlæg, vil det få langvarige og uoverskuelige ødelæggende følger 
for det omgivende miljøs rekreative værdier, både synsmæssigt, med lys på de store 
roterende vinger, hvilket vil give et tivoliagtigt indtryk og lydmæssigt med en 
lavfrekvent vedvarende støj, kendt for helbredsskadelige virkninger. 
 
Hvis Energistyrelsen giver tilladelse til Mejlflakvindmølleprojektet vil det være 
en tilsidesættelse af det danske fællesskabs interesser i at bevare nogle helt 
basale naturværdier, der nydes af og glæder store befolkningsgrupper, der bor eller 
færdes omkring Aarhusbugten. 
 
Havmølleindustrianlægget bør naturligvis placeres på et hav i passende afstand fra 
land 
 
 
Med venlig hilsen                                    Jette 
og Ole Böttzauw 
                                                            
    Skrænten 4 
                                                            
    8240 Risskov 
 
Fritidssamsinger Issehoved 23B,8305 Samsø 
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Havvindmøller i Aarhus bugt – ja tak! 
 

En del borgere har i læserbreve udtrykt deres modvilje mod, at der rejses havvindmøller i 

Aarhusbugten. Her vil jeg gerne fremføre argumenter til fordel for, at HAAB-projektet bliver 

realiseret. 

 

Jeg deltog i informationsmødet 23.august på Tunø skole, hvor arbejdsgruppen bag Havvind Århus 

Bugt fremlagde en yderst velgennemarbejdet VVM-undersøgelse, der tog udgangspunkt i den mest 

vidtgående projektmulighed med 200 m høje møller, selv om det endnu ikke er afgjort om møllerne 

skal være 150m eller 200 m høje. 

 

I udgangspunktet var mødets deltagere – i lighed med et enigt folketing - positive overfor 

vindmøller som vedvarende og forureningsfri energikilde i Danmark. Jeg mener også at kunne 

konstatere en overvejende positiv indstilling til 150 m høje vindmøller, selv om enkelte udtrykte, at 

havvindmøller burde ligge meget længere ude på havet, helst i Vesterhavet. Personligt synes jeg, at 

møllerne gerne kan være op mod 200 m, så projektet vil kunne dække en større del af 

Aarhusområdets strømbehov. 

 

Min positive indstilling bunder blandt andet i, at møllerne ikke vil kunne høres på land. Trods 

nærheden, hvor den nærmeste af de 11 foreslåede møller nord for Tunø foreslås placeret  3,4 km fra 

øen, viste VVM-redegørelsen, at der ikke ville være støjproblemer. Dette er også tilfældet for de 

nuværende ti 60-meter høje Tunø-knob møller, som ligger ca. 3 km fra øen, og som vist 

udelukkende opfattes positivt af øens beboere. 

 

Om aftenen og natten kan lysene fra Aarhus i klart vejr ses tydeligt fra Tunøs nordside, så beboerne 

er vant til, at horisonten ikke er mørk. For mig er det ikke afskrækkende, at 200 m høje møller skal 

forsynes med blinkende lys. Nogle læserbrevsindlæg sammenligner med Søsterhøjmasten (325 m 

over havet), der har Danmarks højest beliggende blinkende punkt, som kan ses fra hele 

Aarhusbugten. Den er ikke mere afskrækkende end, at et af Aarhus kommunes mest attraktive 

boligområder, Skåde ligger ganske tæt herpå. Hvor mange århusianere føler sig mon generet af 

dette lys, som er langt mere dominerende i Aarhus, end fjerne, op til 200 m høje havvindmøller vil 

blive? 

 

Nogle debattører mener ikke at møllerne burde opstilles, fordi energistyrelsen ønsker øhave, fjorde 

og vige friholdt for vindmøller. Tunø er beliggende i det sydlige Kattegat, som næppe kan 

indregnes i denne kategori, så jeg mener ikke, at dette argument er hverken vægtigt eller relevant i 

forhold til HÅB-projektet. 

 

Andre debattører er bekymret på fuglelivets vegne. De indhøstede erfaringer med allerede opstillede 

havmøller viser, at fuglene ikke skræmmes bort. Fra mine kajakture til møllerne ved Tunø knob kan 

jeg berette om, at de er yndede opholdspladser for skarver, måger og andre fugle, faktisk så 

afholdte, at fuglenes guano udsender en ulidelig stank, når man ror i læsiden. I parentes bemærket 

er der ikke sket ændringer i tejstens forkærlighed for Tunø som yngleplads, siden knobens møller 

blev bygget i 1995. 

 

Der skulle være gode chancer for, at 20 nye havmøller vil tilføre Aarhusbugten 20 nye fuglefjelde. 

Desuden er der mulighed for, at der vil kunne skabes 20 nye stenrevsbiotoper for bugtens fisk, hvis 

man stiller krav til møllebyggerne om at tage dette hensyn. 
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Mødet på Tunø afsluttedes med positiv snak om muligheden for at investere i projektet. Tanker om 

at åbne op for besøgsmulighed i en af møllerne blev også nævnt. Meget gerne med udgangspunkt 

fra Tunø havn. 

 

Erik Brandtoft 

Revet 3, Tunø 

8300 Odder 
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ENERGISTYRELSEN 

 

HØRINGSSVAR VEDR. HAVVIND ÅRHUS BUGT, PLANER OM OPSTILLING AF 

HAVVINDMØLLER I MEJLFLAKOMRÅDET. 

 

Vi skal vedrørende ovennævnte planer bemærke følgende: 

 

1.     Vi er kommet i Nordby Bakker gennem de sidste 50 år. Det er almindelig erkendt,  at området 

repræsenterer en helt enestående natur, som derfor med rette har været omgærdet af stærkt 

restriktive fredningsbestemmelser. I samtlige fredningsdokumenter gennem årene understreges 

områdets rekreative kvaliteter og det markeres samtidig, at ændringer i landskabsbilledet er 

uacceptable. De offentlige myndigheder har med fast hånd administreret de gældende 

fredningsbestemmelser over for områdets lodsejere. Vi vil derfor finde det stærkt udfordrende for 

den almindelige retsbevidsthed, hvis offentlige myndigheder giver et privat foretagende som HÅB 

lov til at tilsidesætte vilkår som offentlige myndigheder hidtil har håndhævet restriktivt. 

 Den underliggende begrundelse for  gældende fredningsbestemmelser fremhæver ikke 

mindst den landskabelige sammenhæng mellem Nordby bakker og Mols bjerge. Den af HÅB 

forelagte plan vil fuldstændig ødelægge denne visuelle sammenhæng. Det forekommer helt 

uacceptabelt, hvis den bærende begrundelse for de sidste 50 års fredning nu uden videre kan 

tilsidesættes. 

   

2.     Vi skal bemærke, at det almindelige indtryk af de offentlige høringer, fem i alt, som 

Energistyrelsen forpligtede HÅB til at afholde her i sommer, må karakteriseres som en karrikatur. 

HÅB's repræsentanter brugte stort set al taletiden selv, dirigenten (i hvert fald her på Samsø) gav 

ikke ordet efter tilmeldt rækkefølge, men var stærkt selektiv vedr. hvem, han ville give ordet, og når 

der blev ytret lokal kritik, blev ordet straks givet videre til HÅB's medbragte klakører. HÅB's 

såkaldte eksperter fremlagde under høringerne en række synspunkter, der må karakteriseres som 

stærkt subjektive. Ikke mindst var præsentationen af projektets visuelle aspekter virkelig grotesk. 

 De af HÅB afholdte høringer må således karakteriseres som topstyret propaganda og 

kan på ingen måde siges at honorere kravet om, at høringer skal give mulighed for bred folkelig 

debat.  

 

3.     Enkelte lokale kritikere rejste på høringsmødet 22. august på Samsø spørgsmålet om forholdet 

mellem HÅB's VVM-redegørelse fra juli og Energistyrelsens to rapporter fra juni d.å., nemlig 

Screeningsrapporten og Visualiseringsrapporten. Det blev af fremmødte hævdet, at HÅB's rapport 

opererede med normer, der afveg betydeligt fra de to andre rapporters. Dette blev af repræsentanter 

for HÅB afvist. 

 Efter at have konsulteret alle tre rapporter er det evident, at HÅB's repræsentanter gav 

direkte forkerte oplysninger. Det fremgår tydeligt, at HÅB's rapport opererer med kortere afstande 

til land end Screeningsrapporten.  På samme måde afviger HÅB's rapport afgørende fra 

Visualiseringsrapportens angivelser af møllernes indvirkning på forskellige landskabstyper og på 

overgangene mellem nær- og mellemzoner. 

 

Vi skal afsluttende konkludere, at HÅB's projekt vil have helt ødelæggende konsekvenser for en i 

Danmark unik landskabstype, og at HÅB i sin fremlæggelse af projektet for offentligheden har 

tilsidesat de mest elementære krav til oplysning, saglighed og fri debat. 

 

Samsø, Kanhave 18, den 20. september 2012 

 

Benedicte Hvidt Breengaard,                                                                Carsten Breengaard 

Provst                                                                                                     Lektor, dr.theol. 
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Havvindmøller ved Mejlflak i Århus bugt – Kommentar i fm. VVM-høring og vedrørende den 

ødelæggende visuelle effekt på et i dag smukt landskab med flere fredede landskaber i periferien  

Med henvisning til ovennævnte høring og specielt pkt. 4.2.2 Tilstedeværelse af møller i Resumé af VVM-

redegørelsen skal anføres, at der af dette punkt fremgår - samt af VVM-redegørelsen i det hele taget og de 

viste visualiseringer - at den nye møller vil bevirke en meget ødelæggende effekt på det visuelle miljø langs 

såvel kysten som længere inde i landet:  

- Langs en mange kilometer lang strækning fra Århus til Hov (naturligvis også på Samsø-siden, hvilket 

dog ikke her skal yderligere kommenteres her) såvel som set fra Molssiden vil en i dag smuk udsigt 

blive særdeles spoleret af en næsten mur af vindmøller. Det der traditionelt forbindes med et 

smukt kystlandskab, og som man hidtil har søgt at bevare, vil i dagstimerne blive ændret til et 

landskab domineret af mastodontiske møller. Og hvad angår natten, så vil de blinkende lamper give 

præg af tivoli eller storby.  

- Fra flere i dag fredede områder vil møllerne klart påvirke udsynet i en meget uheldig retning, 

herunder det på Mols, der skulle være en landskabelig Nationalpark, og ikke en Nationalpark af 

vindmøller. 

- Den kraftige visuelle påvirkning gælder også eksempelvis en tur fra Malling gennem Ajstrup og ned 

mod Norsminde. Her har man i dag ved Vidtskue et formidabelt vue ud over det flotteste danske 

landskab med først de typiske danske bakker, dernæst Norsminde og Kysing fjord , så det lave 

område ved Norsminde, dernæst det blå hav og bagerst Mols og øerne. Her vil møllerne klart blive 

et farvel til det flotte udsyn - og at der i dag indgår en vindmøllepark ved Tunø (og heller ikke særlig 

velplaceret), skal i den forbindelse ikke tages som alibi for at skabe en totaldominans af landskabet 

med vindmøller. 

Undertegnede skal derfor udtrykke sin skarpeste protest med den foreslåede placering af vindmøllerne. De 

må helt klart ud på det åbne hav, hvor der ikke nogen steder er tilsvarende uheldige effekter.  

Det skal afsluttende anføres, at undertegnede selv som ingeniør er involveret i teknologiske tiltag og 

bestemt ikke går mod udviklingen, tværtimod. Det må imidlertid være en klar forudsætning, at de nye 

værdier, der skabes, ikke modsvares af at man så samtidig ødelægger endnu mere. 

  

  

Mvh. 

Kaj Bryder 

Gl. Krovej 24, Norsminde 

8300 Odder 
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Fra: Else Brønden [mailto:eb1954@hotmail.dk]  

Sendt: 26. august 2012 19:40 

Til: Energistyrelsens officielle postkasse 

Emne: Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak.høringsvar 

 

Til energistyrelsen. 

  

Jeg tilslutter mig medsendte høringsvar. 

  

Med venlig hilsen 

  

Else Brønden 

  

mailto:[mailto:eb1954@hotmail.dk]
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Til 

Energistyrelsen 

Vedr.: Planer om en havvindmøllepark ved Mejlflak. 

Denne henvendelse skal betragtes som en indsigelse mod planerne om etablering af en havvindmøllepark i 

Aarhus bugten ved Mejlflak mellem Samsø nord, Tunø og Kysing Næs. 

Området ved Mejlflak er et meget uheldigt valg, bl.a. fordi det ligger midt i et øhav med småskala 

landskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående morænelandskaber, der 
bør friholdes for så stort et industrimølleprojekt, som der her er tale om. 

Set fra Odderkysten vil vindmøllerne generelt komme til at dominere horisonten - fra Kysing Næs vil 
møllerne f.eks. fylde halvdelen af horisonten. Om natten vil vindmølleparken være særdeles synlig, da 

møllerne skal blinke hvidt 40 gange i minuttet. 

Det er min opfattelse, at vindmølleparken er fejlplaceret, for ifølge Havmølleudvalget, der har udpeget 16 

kystnære områder til vindmøller, bør fjorde, vige, øhave og sunde helt friholdes for vindmølleparker. 
Udvalget mener også, at der fra fredede områder skal være mindst 4 kilometer til vindmøllerne, men heller 

ikke det overholder vindmølleparken på Mejlflak, da den er placeret 3,3, kilometer nord for den fredede 
Tunø. 

 
Med venlig hilsen 

 

Erik W. Bundesen 
Egebjergvje 39 
8220 Brabrand  

  

Sommerhus adresse 
Skødshoveddgård 36 
8420 Knebel  
 
  
 
  



44 

 

Høringssvar til Energistyrelsen 
Amaliegade 44 DK. 
  
Alene det, at disse havvindmøller på Mejl Flak placeres i et område, der blev fredet i 1968, og at de ikke 
overholder den vedtagne afstand på 5,4 km. fra kysten ved særlige landskaber , burde være nok til et afslag. 
Her er der tale om, at der ønskes opstillet 200 m høje havvindmøller 3,4 km fra kysten i et enestående, 
fredet landskab.  
Et landskab, der er af stor betydning for Samsøs vigtigste erhverv - turismen. 
Vi kan som beboere i Langdalen Nordsamsø bevidne den tiltrækningskraft dette landskab, og udsigten fra 
Ballebjerg, Vandstedet og Issehoved har på samsøturisterne. 
Ingen forestiller sig vel, at turister kommer for at se et kystområde med dominerende 200 m. høje 
havvindmøller - der blinker nat og dag og med et uundgåeligt støjniveau, der er ødelæggende for den 
naturoplevelse mennesker kommer for at opleve. 
At HÅB A/S ikke har overvejet alternative anbringelser af havvindmøllerne kan undre, men skyldes måske, at 
de gerne vil "nyde" udsigten til dem i sikker afstand fra århussiden - for som et medlem af vindmøllelavet 
sagde - ved mødet på Flinchs Hotel i Tranebjerg - at han ville gerne, når han gik med sine børn derhjemme 
på stranden, kunne sige: 
" SE - HVAD  FAR HAR LAVET"   
Nu kan det jo være, at hans efterkommere  - vil betragte de evt. havvindmøller både som skamstøtter over 
den stolte fader og en kortsigtet miljøpolitik indenfor et område, hvor der hele tiden sker nye opdagelser og 
anvendes ny teknik. 
  
Med venlig hilsen 
fam. Bøllingtoft 
Langdalen 7 
Nordsamsø. 
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Samsø den  15  september  2012. 

 

 

Indsigelse  mod påtænkt  havvindmøllepark på  "Mejlflak"  i Århusbugten. 

 

 

 
Undertegnede  skal hermed gøre indsigelse mod planen  om at  opføre en kystnær 

vinsmøllepark  i Århusbugten  vest  for  Nordsamsø. 

 

Som   begrundelse  for min indsigelse  skal jeg  anføre følgende: 

 

Det helt unikke bakkelandskab på vestsiden af  Nordsamsø, har gennem de sidste 40 år  

vundet  større og større anerkendelse som  en naturperle, der indeholder  så store  

rekreative  kvaliteter,  at det offentlige  har  investeret en kæmpe indsats- og store  

summer  for  at  gøre  området  tilgængelig  for  almenheden. 

De  omfattende fredningsprojekter,  statens opkøb  af arealer, og anlæggelse  af et  fint  

stisystem er konkrete   udtryk for dette. 

 

På grund af disse fornuftige bestræbelser  er det i dag  muligt, at opleve  et særegent  

stykke dansk natur  i al dets  mangfoldighed, og i en temmelig  uforstyrret  fredfyldthed, 

der  er meget  speciel. 

 

De påtænkte  vindmøller vil, med deres størrelse  og  nærhed  komme til at  virke  meget  

visuelt  dominerende  fra stort  set  ethvert  sted  i  Nordby  Bakker  og  vestpå. 

 

Et så indgribende menneskeskabt element placeret  så   forholdsvis  tæt  på  et  højt   

værdsat, fredet   naturopmråde,  vil efter min mening  være en stor  misforståelse. 

 

At  initiativtagerne  til planerne om en møllepark  vest   for   Nordsamsø,  ikke opererer  

med en alternativ placering  er mig  helt  uforståelig. 

 

Jeg håber  derfor, at Energistyrelsen  finder  måder  til at sikre, at  Danmark  fremover  

kan være  foregangsområde  mht  til frembringelse af vedvarende energi, samtidig med  

at der udvises  stort  hensyn  til særegne  og sjældne  naturområder. 

 

 

Mogens  Børsting 

Hverremosevej  15, 

8305  Samsø 
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Projektet overordnet. 
1.      Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet 

udgår fra en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 
Der er langs Odderkysten meget lidt folkelig forståelse for, at et projekt, der har 
udgangspunkt i ”ønsker om et investeringsprojekt” blandt borgere i Syddjurs Kommune, 
ender med, at alle ulemper og gener eksporteres til et sårbart og rekreativt område langs 
Odderkysten. Så langt væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  
Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 
Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 
bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 
forekommer at basere sig på en mærkelig form for logik, hvor man ikke tager den 
nærmeste konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er 
tilfældet, så er Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 
 

2.      På ENS Hjemmesige ligger under samme link som VVM redegørelse flere andre rapporter: 
 

         Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 
fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
 

         Udpegning af områder til kystnære havmøller. 
 

Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 
området ved Mejlflak er ikke udpeget. 
Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at 
Mejlflak-projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser allerede givet, at det ikke 
var nødvendigt at medtage området i screeningen. 
Vi finder, at der er 2 ting at sige hertil: 

         For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at 
området ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne 
størrelse,  hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte 
uharmoniske og rodede opstilling. 

         For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet 
opstillingsområde og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs 
Odderkysten, så havde det vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt 
denne placering til høring hos de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man 
ikke, man har bare maset på for at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt 
og med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  
Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 
Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 
kyst, hvad siger I til det? 
Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  
Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 
man offentliggør screeningen. 
Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 
projekt Mejlflak.  
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I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 
undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 
havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave 
og sunde - - - ”. 
Vi mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen 
er igen en samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver 
man ikke respektere noget som helst. 
Det finder vi ikke i orden. 

 

Projektets detaljer. 

         Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

         Der er tale om møller på 200 m. højde. Sammenligningsvis er pylonerne på 
Storebæltsbroen 250 m høje. 

         Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

         Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, 
som skal blinke 40 gange i minuttet.  

         Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. 
Ingen ved hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i 
maven før den høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og 
rastløshed, uden at man egentlig kan høre den. 

         VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til 
dykænder er blevet endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. 
Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i 
en industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende 
områder, hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis 
af mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene af 
rekreative grunde. 
 

Slutbemærkning 
Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 
forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 
sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion 
ønsker vi ikke at gå ind i. Den må føres i andre fora. 
Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, så må man have folket med. Der må være 
folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 
træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  
 

 

Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 
rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være 
blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
 

Konklusion 
 

         Vi kan af ovennævnte grunde ikke anbefale, at ovennævnte projekt udføres. Vi henholder 
os til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som opstillingsområde. 
 

         Subsidiært må vi anbefale, at det påtænkte industriområde flyttes: 
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o   Til et område, hvor det ikke er til gene for nogen.  

o   Til et område, som i forvejen er forstyrret. 
 

         Tertiært må vi anbefale, at industrianlægget modereres til en vindmøllestørrelse, svarende 
til de eksisterende møller v. Tunø 

 

 

 

  
Karin Cardel 

Gl. Krovej 3 

Norsminde 

8300 Odder 
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Høringssvar vedrørende HAAB/Havvindemøllepark 

Mejlflak 
 

Indledende bemærkninger/Historikken 

 

Ideen til en havvindemøllepark i Århusbugten er opstået blandt en kreds af enkeltpersoner i 

Syddjurs Kommune. Tanken var at placere en vindmøllepark i det kystnære område et sted i bunden 

af bugten. Af forskellige grunde blev denne placering opgivet, og man fortsatte så med at undersøge 

bugten længere og længere syd for Århus og endte faktisk med at vælge en placering helt ude af 

bugten. Området ved Mejlflak er et uheldigt valg, da det ligger midt i et øhav med 

småskalalandskaber rund omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes for så stort et mølleprojekt, som der her er tale om. I den 

udarbejdede screeningsrapport, som omtales nedenfor, er det også tydeligt, at øhave, 

småskalalandskabert samt vige og fjorde er fritaget, når man har skullet finde egnede steder til 

fremtidige kystnære vindmølleparker af den størrelse, som HAAB opererer med her. 

 

For det første er det meget overraskende, at et ønske om et investeringsprojekt blandt en gruppe 

borgere i Syddjurs Kommune ender med at alle ulemperne ved opstilling af så store møller 

eksporteres til et område helt ude af bugten så langt væk fra den oprindelige tiltænkte placering som 

muligt, ja, helt inde i en tredje kommune! 

 

For det andet er der indledet en høringsfase i det nye område meget sent i forløbet, først i august 

måned med høringsfrist den 21. september 2012.  Det har således været svært at finde tiden til en 

ordentlig demokratisk debat om projektet, det er ikke i orden, at et projekt af denne størrelsesorden 

skal behandles så hurtigt af de mange, der bliver berørt af projektet. 

 

I den udarbejdede screening af havvindmøller indenfor 20 km fra kysten, der blev færdig i juni 

måned 2012, har man for hvert af de foreslåede områder selvfølgelig tænkt sig at indlede en 

høringsfase med det formål at give projektet maksimal offentlig opmærksomhed ved at spørge, 

hvad man har at sige til opstilling af meget store havvindmølleparker i de udvalgt områder. HAAB 

sendte den oprindelige placering i bunden af Århus Bugten til høring blandt de berørte 

grundejerforeninger dér, desværre har man ikke fulgt op på denne praksis i det senere forløb, hvor 

møllerne rykker længer og længere væk fra de områder, der oprindeligt var blevet spurgt. Lang 

Odderkysten og på Samsø og Tunø burde man have indledt en offentliggørelse af projektet på et 

langt tidligere tidspunkt, end tilfældet har været. 

   

Rigtig mange langs kysten havde slet ikke hørt om projektet før en lille personkreds i en af 

grundejerforeningerne på Kysing Næs begyndte at informere om det langt fremskredne projekt. Det 

var på denne måde, jeg selv hørte om planerne. Der er skrevet mange indsigelser mod møllerne, og 

jeg håber det resulterer i mange høringssvar inden fristen udløber medio september. 

  

 

Placering af HAAB´s havvindmøllepark  

 

Screeningsrapporten ”Kystnære havmøller  i Danmark.  Screening af havmølleplaceringer indenfor 

20 km fra kysten. Juni 2012”  peger på mange områder, alle uden for Århusbugten og øhavet ud for 

Odderkysten. De udpegede områder kan tilsammen rummer langt flere vindmøller end de 500 MW 

havvindmøller, der er indgået forlig om i folketinget i marts 2012. I alt peger rapporten på, at der vil 

kunne opføres i alt ca. 2400 MW. 
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Der er således masser af alternativer til den valgte placering uden for Århusbugten, der bedre 

kan rumme de store møller, man påtænker at opføre. I rapporten kan man læse: 

 

”Arealet af de udpegede områder er over. 2.000 km
2
. Under forudsætning af en installeret  

mølleeffekt på 6 MW pr km
2 

og en udnyttelse på ca. 20 % af arealerne, vil der kunne opføres i alt  

ca. 2.400 MW.  I marts 2012 indgik alle folketingets partier undtagen Liberal Alliance et 

energiforlig som strækker sig til 2020, og som beskriver at 500 MW havmøller skal udbygges i 

kystnære områder inden 2020. De screenede arealer overstiger dette behov betragteligt. ” 

 

Ud af de 16 oprindelige områder er Folketinget primo september blevet enige om 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerø Bugten samt Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der skal rumme de fremtidige 

havvindmølleparker i Danmark. 

 

Mejlflak og de øvrige områder i Århusbugten, HAAB har fået tilladelse til at undersøge, ligger alle 

uden for de 8 udpegede områder. 

De udvalgte områder i screeningsrapporten, der kommer tættest på Århus er jo Sejerø Bugt og 

Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde. Begge er havområder, der ligger mere åbent, hvorfor er et af 

de nævnte havområder ikke VVM-underøgt, som et alternativ til Mejlflak? 

 

Det er ellers et krav til  en VVM, at der også angives et alternativ!  

Dette krav er ikke overholdt! 

 

Havvindmøller i Sejerø Bugt og Hesselø Bugt kan placeres ud til åbent hav, altså uden et 

småskalalandskab som baggrund overhovedet. Begge områder ligger trods alt i nærheden af Århus 

og burde have været undersøgt som alternativer til Mejlflak, et område uden for nummer, nu da 

screeningsrapporten foreligger. 

 

HAAB fremhæver hver gang der spørges om en anden placering uden for Århusbugten, at det ikke 

kan svare sig økonomisk, hvis man skal rykke vindmølleparken ud på mere åbent vand. Mejlflak er 

valgt af flere indlysende grunde: tæt til land og en allerede eksisterende transformatorstation i 

Malling. Udgifterne til kabelføring er mindre, da der ikke er så stor afstand til det eksisterende 

elledningsnet i et af de elselskaber, der er anpartshaver i projektet. Desuden er det ikke så 

omkostningstungt at fundamentere møllerne på kanten af det valgte flak osv. 

Alle argumenterne er med fokus på økonomien først og fremmest. Der er også tale om en 

forretning, først og fremmest, også når man læser det udbudsmateriale, som Århus Vindmøllelaug 

har udarbejdet i folderen ”Havvindmøller i Århus Bugt- Invester i fremtiden”. Her kan man læse, at 

der er garanteret et afkast på ca. 10 % af andele. Et kanonhøjt afkast for en investering i dagens 

Danmark. 

Det kan virke forstemmende, at loven om vedvarende energi tolkes derhen, at den ensidigt kan 

fremme erhvervsinteresser og dermed skabe økonomisk vækst. 

Den økonomiske støtte til vedvarende energi skal ikke bruges til at fremme privatøkonomiske 

interesser, men netop til at styre og regulere placeringen af så store anlæg, som tilfældet er 

med HAAB´s havvindmøllepark.  
Med tilskuddet kan der tages hensyn til den bedste placering, også når den bliver mere 

omkostningstung mht. forundersøgelser, etablering og drift m.m. Her ind under kommer oplagt 

hensynet til den flotte natur, der er i fare for at blive skæmmet af ”den nemme løsning”.  I den 

forbindelse skal det også nævnes, at det kan virke provokerende, at der er lovet anpartshaverne et så 

stort afkast, som tilfældet er. Pengene bruges de forkerte steder, hvilket tydeligt fremgår af de 

mange meningstilkendegivelser rundt Århus bugten. 
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Som bekendt beskyttes kystzonen på land af en lang række fremsynede love. Love der har bevirket, 

at alle har adgang til de mange smukke kystområder, Danmark er beriget med. Love der samtidig 

regulerer bebyggelse af enhver art, også store vindmølleparker. Desværre finders der endnu ikke 

tilsvarende gode love, når vi taler om de kystnære havområder  Den udarbejdede 

screeningrapporten er et eksempel på, at man er på vej her også. 

Derfor er det ekstra vigtigt, at de få eksisterende havvindmølleanlæg vi har, er placeret 

rigtigt, for der er tradition for at love og bekendtgørelser skeler meget til hidtidig praksis på 

et område her i landet.  
Altså vil en stor havvindmøllepark ved Mejlflak kunne danne model for andre store og meget 

kystnære industrivindmølleparker andre steder.  

Disse bemærkninger om præcedens er derfor yderst vigtige at have for øje, når man giver 

tilladelser på områder, der ikke er omfattet af så mange fortilfælde og ikke har en 

velbeskrevet lovgivning endnu. 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

Endvidere kan man læse i den udsendte folder ”Havvindmøller i Århus Bugt- Invester i fremtiden” , 

at Danmarks Naturfredningsforening, DN, anbefaler den valgte placering som et godt eksempel på, 

hvordan havvindmølleparker og naturhensyn kan forenes. 

Det er imidlertid ikke sandt at Naturfredningsforeningen har denne holdning. Ifølge lokalformanden 

Ib Salomon i Odder og hovedforeningen, har HAAB ”hugget” en formulering om, at ”DN syntes 

godt om processen med at høre de involverede!”  

Århus Vindmøllelaug´s folder er altså på kanten af at afgive urigtige eller vildledende 

oplysninger. I Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelsen 1. juni 2011,  kan man under 

”Vilkår for tilladelsen” i pkt. 18 netop læse, at der skal gives rigtige oplysninger om projektet 

i alle faser. Det er således ikke tilfældet her. 

 

Visualisering 

Alle udgifter til VVM rapporten skal endvidere afholdes af HAAB, og det er mit indtryk, at der er 

sparet her på væsentlige områder, der først og fremmest skulle fortælle mere om, hvordan det 

visuelle indtryk af så store møller meget tæt på kystområder rund omkring Mejlflak vil blive. 
Hvorfor er der ikke ofret mere tid og flere ressourcer på at få udarbejdet visualiseringer fra flere 

oplagte lokaliteter langs Odderkysten, Ajstrup og Norsminde-Kysing Næs og også Fra Mols Bjerge-

Helgenæs og Nordsamsø? 

Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelse 1. juni 2011 påpeger endvidere, at en række 

myndigheder høres, da de kan forventes at blive involveret.  

Såvel Odder Kommune som Århus Kommune har ønsket, at der udarbejdes flere 

visualiseringer.  

På de offentlige høringsmøder der har været afholdt i sensommeren, fremgår det tydeligt, at der er 

for få visualiseringer og det begrundes med, at de er dyre at udarbejde. Det argument er jo klart ikke 

godt nok. 

Rigtig mange høringssvar drejer sig netop om det visuelle, så der er efterhånden et massivt 

krav om flere visualiseringer, de mangler stadigvæk. 

 

 

 

Zonegrænser-nærzonen 

HAAB opererer med andre grænser for det visuelle end screeningsrapporten! 

Nærzonen er defineret som det område, indenfor hvilket, møllerne vil være meget synlige. 

Afstanden er sat til 0-13 km i screeningsrapporten, mens HAAB angiver zonegrænsens værdier til 

at være 0-6 km. 
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Hermed nedtoner HAAB klart den visuelle påvirkning. 

 

Uharmonisk placering af møllerne 

Den rodede og opdelte placering af de 20 møller på hver sin side af sejlrenden, vil fra flere vinkler 

virke meget forstyrrende for udsynet til de bagvedliggende meget smukke morænelandskaber rund 

bugten og på Samsø. Især udviskes landskaberne, når man står i Ajstrup og Norsminde. 

Placeringen antyder, at det har været svært at finde plads til så store møller på det udpegede 

område.  

Der er, som nævnt i screeningsrapporten, masser af plads andre steder uden for for bugten, 

hvor de kæmpe store møller kan få ordentlig plads og dermed placeres mindre kunstigt end 

tilfældet er ved Mejlflak. 

 

Lavfrekvent støj 

Møllerne vil desuden, med den foreslåede placering, kunne høres på land.  

Der er utilstrækkelig dokumentation for, hvordan denne støj vil påvirke miljøet, når man 

opholder sig udendørs langs de berørte kystområder, som er fredede områder for så vidt angår 

Nordsamsø og Tunø og et rekreativt, meget stort sommerhusområde, langs Odderkysten og 

sommerhusområderne syd for Århus: Mariendal, Ajstrup og Norsminde. 

 

Lysafmærkning 

Trafikstyrelsen stiller krav om, at møllerne skal forsynes med lysafmærkning.  

Monteres 2 lys pr. mølle, ligesom på Søsterhøjsenderen i Skåde bakker, og  

skal de tændes og slukkes 40 gange i minuttet på hver mølle, så giver det 48.000 eller 96.000 

Blitzlys i timen afhængig af, hvordan man ser på det! Desuden markeres hver mølle af et 

projektørlys nedefra. 

Farvandsvæsenet ønsker desuden, at der afmærkes af hensyn til skibsfarten. 

 

Denne lysmarkering vil forandre de berørte områder markant, og der kan med berettigelse tales om 

en decideret lysforurening af dimensioner. Den flotte nattehimmel er en kvalitet for det berørte 

område, og der er uacceptabelt og ødelæggende for det naturrum, der er til glæde for rigtig mange 

tusinde mennesker, sådan som det fremtræder i dag.  

En anderledes valgt placering i nærheden af allerede eksisterende store trafikale anlæg, fx 

Storebæltsforbindelse, ved store eksisterende eller kommende infrastrukturer, eller ved store 

eksisterende havneanlæg,vil klart dæmpe det lyshav, som vil blive resultatet, når møllerne er 

sat op og skal sikres forsvarligt. De bliver jo meget høje, måske 200 m, og kan ses viden om i det 

øhav, hvor de skal dreje strøm, hvis det står til HAAB. 

 

Natura 2000 området Mejlflak 

En foreslået så tæt placering på et naturaområde, som tilfældet er ved Mejlflak, kan med ”common 

sense briller” ikke undgå at indvirke på det havmiljø, der skal beskyttes her. Støj og lyspåvirkninger 

døgnet rundt hele året, vil for altid ændre forholdene i og omkring dette naturaområde. 

Ekspertudtalelserne i den foreliggende VVM er det svært at kommenterer for lægmand, men med 

den sunde fornuft in mente, kan det ikke undgå at vække bekymring alligevel, selvom der er 

konkluderet, at det godt kan lade sig gøre, så naturen skånes. 

 

Naturhensyn og hensynet til mennesket 

Møllerne kan medvirke til at nedsætte co2 udslippet, projektet kan skabe mange arbejdspladser, der 

kan tjenes gode penge for anpartshaverne, de kan profilere Århus, som en fremsynet by, der tager 

hånd om klimaforandringerne osv. Det er alt sammen gode argumenter, der betoner de positive 

sider af projektet for os mennesker, men, hvorfor er der ikke i VVM rapporten en undersøgelse 

af projektets påvirkning af område, som et rekreativt naturområde? Der er en flot beskrivelse 
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af biologer, der har undersøgt området i mindste detalje, men der er ingen, der udtaler sig om, 

hvordan de store møller vil påvirke de mange tusinde mennesker, der opholder sig langs kysterne 

rundt bugten, både de fastboende og de mange turister, der hvert år besøger Østjylland, vel også for 

manges vedkommende på grund af den enestående natur, vi her er beriget med. 

Vel er der udtalelser fra en landskabsarkitekt, men jeg savner her en vilje til at inddrage æstetiske 

argumenter i vurderingen. Der er blandt andet sagt på et af høringsmøderne, at ”man bare kan vende 

siden til, hvis man på sin tur langs stranden ikke kan forlige sig med udsigten til de store kommende 

møller på vandet”.  

Der er rigtignok taget hånd om påvirkninger på mennesket, når vi skal færdes på havet eller i luften 

nær havvindmølleparken. Såvel Trafikstyrelsen som Farvandsvæsenet har udtalt sig, og givet de 

anvisninger, som allerede er kommenteret. De er ikke til fordel for det æstetiske naturrum, sådan 

som det fremtræder i dag. De mange lys vil tvært imod give indtrykket af, at man ser ud imod et 

industriområde, både nat og dag. De mange blitzlys og projektørbelysningen af møllerne vil på 

afgørende måde indvirke på den fred og ro, man ellers har kunnet søge og finde her. 

 

Investeringsprojekter  
Den store interesse for vedvarende energi viser sig for tiden derved, at der opsættes omkring 500 

solfangeranlæg på private hustage hver uge! Det er også en meget lukrativ investering, ide den 

såkaldte nettomålerordning gør, at ejeren af et solfangeranlæg op til 6 kWh kan modtage billig 

strøm på tidspunkter, hvor alle andre uden tilsvarende anlæg betaler meget mere, for ejerne kan 

sende billig strøm ud på nettet, når solen skinner, og købe det tilbage, når han selv har brug for det 

til samme pris!  Forbrugere uden solfangeranlæg betaler naturligvis til denne ordning over 

elregningen, for den strøm der sendes ud på nettet midt på dagen i solskin, sendes ud, hvor vi andre 

ikke har brug for den, mens den strøm, der købes tilbage hentes på tidspunkter, hvor mange andre 

også har brug for den. Altså er den langt dyrere på dette tidspunkt. Forskellen bliver alle andre for 

brugere så nødt til at dække via deres elregning, ca. 170 øre/kWh i tilskud til ejere af et 

solfangeranlæg. Desuden kan håndværkerudgifterne til etablering af et nyt anlæg som bekendt 

trækkes fra, når vi taler om skatteberegningen af den enkelte husstand. Skattefordelen betales også 

af alle dem, der ikke har de samme muligheder, men som alligevel betaler skat. Desuden kan ejeren 

vælge at bruge en virksomhedsordning der gør, at 115 % af anlæggets pris kan afskrives. 

Mange har fået øje på de helt kontante fordele, der er i den nuværende lovgivning på dette område, 

og der investeres som aldrig før i solfangeranlæg. 

Det er klart at solcellerne kan supplerer energi fra vindmøller op til et vist punkt, men de har den 

klare fordel for miljøet, at de falder nemmere ind i en helhed. Et moderne solfangeranlæg kan 

forholdsvis let monteres på et hustag uden at skæmme omgivelserne ret meget. De er lettere at 

tilse, lettere at tilslutte det eksisterende elnet, og der er ingen støj fra anlæggene. Aktuelt kunne 

investeringsprojekter i solceller derfor være et alternativ for potentielle  private anpartshavere og 

egentlig også for de tilknyttede elselskaber i det store havvindmølleprojekt, der er foreslået ved 

Mejlflak. Den mulighed fandtes ikke, da ”ønsker om et investeringsprojekt” i et 

havvindemølleprojekt blev undfanget i Syddjurs Kommune af en gruppe private borgere. 

 

Opfordring 

Men, find en anden placering som et alternativ til Mejlflak, sådan som der stilles krav om til en 

VVM-undersøgelse. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

  

Find en egnet plads blandt de 8 udvalgte områder i den foreliggende screeningsrapport, der 

er masser af plads endnu!  
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Placer dem hvor de hører hjemme, der hvor der ikke er småskalalandskaber som baggrund, 

ikke i øhave, ikke i fjorde og vige, ud på åbent vand, så de ikke er så iøjnefaldende. 
  

Eller tæt på eksisterende eller kommende store infrastrukturer. 

 

Find egnede havnemoler hvor møllerne vil falde mere ind i det samlede havne –og 

industriområde. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Sjørring Christensen 

Gl. Bedervej 2 

8320 Mårslet 
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 Til Energistyrelsen! 

  
Undertegnede vil hermed gøre indsigelse mod placeringen af vindmøller på Mejlflag nord for 
Tunø. 
Jeg går ind for havvindmøller – men ikke i kystnære områder – og ikke med lysforurening til følge. 
  
Jeg er den lykkelige ejer af et sommerhus vedSsaksild strand. På denne årstid, når man er i 
sommerhus, er der rigtig mørkt om aftenen, så man tydeligt kan se stjerner og planeter og ikke 
mindst Mælkevejen, det kan man ikke, hvor der er lys.  
Det største problem med møllerne på Mejlflak er lysforureningen. Jeg kan forstå af oplægget, at 
møllerne skal forsynes ved blinkende lys, 40 blink i minuttet. Mit hus ligger 6,5 km fra området, 
hvor man har tænkt sig at placere møllerne, så det vil blive et stort problem. Jeg kan se blinkene 
fra Søsterhøj-senderen i Skåde, der ligger godt 15 km herfra.Det vil også forringe husets 
herlighedsværdi og dermed den økomiske værdi ved salg. Hvem vil købe et hus, der døgnets rundt 
bombarderes med lys? 
  
De nuværende møller ved Tunø er Ok, de er 60 m høje og uden lys; mens de påtænkte møller skal 
være 200 m høje med blinkene lys hele døgnet rundt. 
Så NEJ til møller i et kystnært område – de hører hjemme langt til havs. 
  
Med venlig hilsen 
  
Kirsten Ditlevsen, sommerhusejer ved Saksild strand 
  
Cand.Theol. Kirsten Ditlevsen 
Triersvej 36 
DK-8660 Skanderborg 
tlf.: +45 87 81 99 20 
e.mail:kirstendit@mail.tele.dk 
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Til Energistyrelsen 

Jeg vil gerne give udtryk for min modstand mod det påtænkte vindmølleprojekt ved 
Mejlflak. 
  

Det er  for mig uforståligt at man vil placere møllerne i et område der ikke er med i 

Engergistyrelsens anbefalinger over egnede områder for kystnære vindmøller. 

Desuden har jeg  forstået, at Folketinget har udvalgt 10 egnede områder for kystnære vindmøller, og 

det ville for mig være naturligt at udnytte disse lokaliteter til formålet. 

Med en møllehøjde på op til 200 meter og blinkende lys døgnet rundt, frygter jeg, at det ellers så 

uspolerede område får "industri"-status og det vil være synd og skam! 

De påtænkte møller vil blive alt for dominerende stort set hele bugten rundt.De visualiseringer der 

er lavet viser med al tydelighed, at den forskudte placering giver et meget "rodet" indtryk og set fra 

syd (Hou) er det helt galt - også fordi man herfra også tydeligt ser Tunø-møllerne. Dette 

understøttes også af den lokale Naturfredningsforening (Odder-afd). 

  

Området syd for Århus til Hou er et unikt rekreativt område der årligt besøges af tusinder af 

mennesker der i stor udstrækning kommer for at nyde den skønne natur,og natur bliver disse møller 

aldrig. 

  

Med håbet om at disse "bløde" betragtninger vil indgå i styrelsens overvejelser, forbliver jeg 

  

Med venlig hilsen 

Per Ebdrup 

Stensvej 1A 

8300  Odder 
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Til Energistyrelsen 
 
Jeg er en ung studerende fra Aarhus Universitet, der hermed gør indsigelse mod en 
vindmøllepark i Aarhus bugt.  
Det er i disse dage ikke særlig in eller hipt at være imod grøn energi. Grøn er det 
nye sort! Men der er een ting man ikke må overse i den grønne proces, og det er 
naturen selv. En vindmøllepark kan være en god ide i sig selv, men at placere 
møllerne i en bugt, i et naturskønt område, synes næsten som at have til formål at 
genere flest mulige mennekser.  
 
Med håb om at I vil lytte til de mennesker, der skal se på det planlagte lysshow, 
 
Signe Hinchely Ebdrup 
Fynsgade 29. 3.th. 
8000 Aarhus C. 
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Projektet overordnet. 

1. Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet udgår 
fra en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 

Der er langs Odderkysten meget lidt folkelig forståelse for, at et projekt, der har 
udgangspunkt i ”ønsker om et investeringsprojekt” blandt borgere i Syddjurs Kommune, 
ender med, at alle ulemper og gener eksporteres til et sårbart og rekreativt område langs 
Odderkysten. Så langt væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  
Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 
Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 
bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 
forekommer at basere sig på en mærkelig form for logik, hvor man ikke drager den 
nærmeste konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er 
tilfældet, så er Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 
 

2. På ENS Hjemmeside ligger under samme link som VVM redegørelsen flere andre rapporter: 
 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 
fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 
 
Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 
området ved Mejlflak er ikke udpeget. 
Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at 
Mejlflak-projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser til forundersøgelser 
allerede givet, at det ikke var nødvendigt at medtage området i screeningen. 
Vi finder, at der er 2 ting at sige hertil: 

 For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at området 
ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne størrelse,  
hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte uharmoniske og 
rodede opstilling. 

 For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet 
opstillingsområde og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs 
Odderkysten, så havde det vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt 
denne placering til høring hos de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man 
ikke, man har bare maset på for at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt 
og med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  
Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 
Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 
kyst, hvad siger I til det? 
Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  
Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 
man offentliggør screeningen. 
Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 
projekt Mejlflak.  
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I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 
undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 
havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave 
og sunde - - - ”. 
Vi mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen 
er igen den samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver 
man ikke respektere noget som helst. 
Det finder vi ikke i orden. 

 
Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m. højde. Sammenligningsvis er pylonerne på 
Storebæltsbroen 250 m høje. 

 Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, 
som skal blinke 40 gange i minuttet.  

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj.   Ingen ved hvad 
den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før den 
høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden at 
man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 
er blevet endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. Menneskenes 
værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 
industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 
hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 
mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene af rekreative 
grunde. 
 

Slutbemærkning 
Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 
forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 
sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion 
ønsker vi ikke at gå ind i. Den må føres i andre fora. 
Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, så må man have folket med. Der må være 
folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 
træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  
 
 
Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 
rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være 
blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
 
Konklusion 
 

 Vi kan af ovennævnte grunde ikke anbefale, at ovennævnte projekt gennemføres. Vi 
henholder os til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som 
opstillingsområde. 



66 

 

 

 Subsidiært må vi anbefale, at det påtænkte industriområde flyttes: 
o Til et område, hvor det ikke er til gene for nogen.  
o Til et område, som i forvejen er forstyrret. 

 

 Tertiært må vi anbefale, at industrianlægget modereres til en vindmøllestørrelse, svarende 
til de eksisterende møller v. Tunø 

 
 
 
Kirsten Eggertsen 
Henri Klaaborg 
Rønhøjs Ager 8 
8300 Odder 
 
Christian Christensens Vej 37 
Kysing Næs 
8300 Odder 
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Til Energistyrelsen 
  
Jeg vil hermed ytre min modstand mod vindmølleplanerne ved Mejlflak i Aarhus bugt. 
  
Jeg er generelt stor tilhænger af vindenergi, og har tidligere selv været med i et møllelaug, men 
installationerne skal tage hensyn til naturen. 
  
Det er urimeligt at opstille kæmpe store HAV-vindmøller i en BUGT!  
Så store vindmøller bør længere fra land og ud på havet. 

  

  

Med venlig hilsen 

  

Svend Ellermann-Eriksen 

Elmosevej 89, Neder Fløjstrup 

8330 Beder 

  

Tel: 8693 6930 

Mobil 2639 5659 

Mail: sveell@rm.dk 

  

mailto:sveell@rm.dk
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At udvinde grøn energi er fantastisk og noget vi i Danmark skal gøre meget ud af. Det er 
sund fornuft at udnytte vinden til formålet. Vindmøllerne skal dog ikke opstilles steder der 
går ud over naturen. Vi skal passe på vores smukke landskab, at opsætte vindmøller, der 
vil blive dobbelt så høje som Ballebjerg på Samsø og dermed ødelægge den smukke 
naturoplevelse, er decideret ufornuftigt! Det giver INGEN mening at sådanne kæmpe 
møller skal stå i en bugt! Sådanne møller hører hjemme ved vesterhavet eller lignende 
steder, der ikke spærrer udsynet til naturen. Dette gælder ikke kun for os der bor med en 
udsigt til Samsø og Tunø, men også de turister der kommer til Danmark. naturoplevelsen 
skal ikke spoleres. Vi skal passe på naturen i samme grad som vi nu vil udnytte grøn 
energi frem for mere forurenende energiformer. 
 
Håber i kan se fornuften i IKKE at opsætte sådanne møller i Århus bugt. 
 
Astrid Ellermann-Aarslev 
Elmosevej 89 
8330 Beder  
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Ang. havvindmølleprojektet ved Mejlflak i Aarhus bugt: 
  
Visualiseringsrapporten udarbejdet ifm. projektet udgør i så rigeligt omfang den bedst mulige illustration af 
de ødelæggende konsekvenser af Mejlflak-projektet. Dette illustreres nok tydeligst på Nærzone Foto 3 fra 
Issehoved (på Samsø). Dette område er pt. vel nok et af Danmarks allersmukkeste, og et sted hvor lokale 
såvel som turister flokkes til. Ved at gennemføre projektet ødelægges denne unikke naturoplevelse 
fuldstændigt. 
  
Det skal i øvrigt bemærkes, at i sær de nordligst placerede møller vil virke endnu mere forstyrrende, hvis 
man i stedet stiller sig på toppen af den bakke der ses i mellemgrunden på det føromtalte foto 3. Dette er 
relevant, da det er her de fleste (inkl. jeg selv) naturligt stopper op, for at betragte de skønne grønne 
bakker omgivet af havet min. 200 gr. rundt. 
  
Jeg forstår og støtter til fulde behovet for nye vedvarende energikilder. Men jeg må indrømme, at det virker 
meget voldsomt på den måde at tilsidesætte de konsekvenser sådanne projekter har på naturen, og ikke 
mindst på vores oplevelser i naturen. 
  
Vi har ikke råd til at blive ved med at forurene miljøet ved at bruge ikke-vedvarende energikilder - men vi har 
heller ikke råd til at sælge vores særegne danske natur og vores oplevelse af og i denne i den hellige 
vedvarende energis navn! 
  
Jeg håber inderligt, at I vil genoverveje Mejlflak projektet. Om ikke andet, så i det mindste beliggenheden af 
især den højeste gruppe møller, da disse har klart de mest landskabsødelæggende konsekvenser. 
  

  

  
Mvh. 
Christian Ellermann-Aarslev 
Høegh-Guldbergs Gade 35, 4. th 
8000, Aarhus C 
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Til Energistyrelsen  

 

På trods af de gode miljømæssige hensigter i udbredelsen af vindmølleenergi, finder jeg det 

nødvendigt at gøre indsigelse mod planerne om opførelse af vindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt.  

 

Hav-vindmøller bør vel - som ordet antyder - placeres på havet og ikke i Århus Bugt! 

Af hensyn til naturen mener jeg man bør placere så store vindmøller længere fra land - ude på det 

åbne hav. 

 

Mvh. 

Rasmus Ellermann-Aarslev 
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Til Energistyrelsen 
 

 
Undertegnede har flg. bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring om placering af vindmøller ved 

Mejlflak/Aarhus Bugt. 

 
 

1) Hvis der skal opstilles kystnære havvindmøller, må det vel være optimering at opstille møllerne der, hvor 
vinden blæser! 

    En opstilling i Aarhus-bugten, hvor det er kendt/erkendt/anerkendt, at det blæser mindre end f.eks. på 

Vestkysten vil være 
    suboptimering af dimensioner. HVIS vindmøller besluttes, skal de i det mindste opstilles, hvor man får 

mest effekt for den 
    investerede kapital. 

 
2) Er det godtgjort, at vindmøller er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige ? De kan ikke klare sig uden 

væsentlig tilskud, 

    og tager  man hele fremstillingsprocessen fra vugge til grav i betragtning, er forudsætningerne væsentligt 
ændrede - vi 

    har måske noget meget, meget dyrt skrot til vore børn om 25 år ved en fejlinvestering/fejlbeslutning i 
dag. 

    Jeg arbejder inden for agroindustrien, hvor man må konstatere milliardfejlinvesteringer i form af anlæg til 

fremstilling af  
    biodiesel, forårsaget af politikeres hovedløse beslutninger. 

 
3) Ved præsentation af projektet blev omtalt, at 300.000 forbrugere står bag det i form af de lokale 

energiselskaber. 
    Jeg mener, at den demokratiske proces i de omtalte selskaber er underløbet, da forbrugerne ikke har 

givet grønt lys  

    til en investering i det omtalte vindmølleprojekt, men udelukkende til den foretagne forundersøgelse. 
 

4) Ikke blot energi, men også mørke og stilhed er knappe ressourcer, hvilket der da heldigvis bliver større 
opmærksomhed om. 

 

 
I håbet om at den sunde fornuft sejrer, så projektet ikke gennemføres. Man kunne jo evt. anvende de 

sparede penge til  
forskning og udvikling af energibesparende teknologier (andre end atomkraft), evt. kombineret med 

oplysning til borgerne,  

med henblik på at fremme en adfærdsændring i retning af mindre energiforbrug.     
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Elling 

 
vinter:     Hans Schourups Gade 10, 8000  Aarhus C  (kunde NRGI) 

sommer: Kildevænget 3, 8340  Malling (kunde Østjysk Energi) 
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Energistyrelsen 

København 

     Viborg, den 18.09.12 

 

Vedr.: Kystnæste havvindmøller i Århus Bugt. 

 

Enkelt personer  fik for nogle år siden den idé at få kæmpe kystnære vindmøller sat op  i Århus Bugt – de fik 

flere El-selskaber med – og der er nu udarbejdet en veludført rapport ved hjælp af firmaet Rambøll. 

Det er i al sin tydelighed blevet klart for mig og sandsynligvis også mange andre, hvad det faktisk vil betyde 

for rigtig mange mennesker i området. 

Det er ualmindelig trist, udover at konstatere konsekvensen af ovennævnte plan,  også at se andre planer 

af lignende karakter rundt om landets kyster, det er beskæmmende!   De grimme elmaster man ser på land, 

er under afvikling. Disse bliver gravet ned – i stedet vil man så nu opføre adskillige kæmpemøller – 200 m 

høje med evig blinkende lys!!  Det er uendelig svært at forstå og man står magtesløs og ordet demokrati 

har ringe betydning.  

 Det opleves som en form for pseudodemokrati, når der har været indkaldt til offentlige høringer. Jeg har 

deltaget i to af disse, hvor jeg fik det indtryk, at tiden op til den 21.september 2012 blot skulle overstås, 

hvorefter man hurtigt ville komme i gang med opførelsen af disse kæmpe møller. 

De smukke kyststrækninger langs bugten – bl.a. områderne omkring Samsø, Tunø og Helgenæs. 

Sidstnævnte sted kan man stå ved Helgenæs Fyr, som er 17 m højt – lillebitte i f t  de 200 m høje 

kæmpemøller.    Netop i farvandet udfor fyret kan man opleve store transportskibe og meget store coasters 

og andre fartøjer sejle forbi tæt langs kysten.  Andre gange oplever man stilheden og roen, det  er 

helsebringende  at se ud over havet og måske opleve havets brusen. 

Det er vanskeligt at forstå, at man vil ødelægge så smukke kystområder,  som så mange mennesker har så 

stor glæde af at være i og se på.                                                                                                                                       

Der er ligeledes tale om værdiforringelse af mange huse med udsigt. En udsigt der er betalt dyrt for.  

Der er forskellige mere eller mindre gode argumenter for placeringen – en af de dårlige må nok siges at 

være borgmester i Odder Elvin Hansen, som svarer naturelskere noget nedladende og udvisende så ringe 

forståelse for, hvad andre finder værdifuldt : ”Køb en anpart i projektet. Når der er forbindelse til 

baglommen, så er det nok ikke så slemt alligevel” .  -   Eller det kunne ikke blive på Århus Havn, hvor der 

anden industri, fordi ”havnedirektøren vil ikke have det” .    Demokrati ??  -  Magt – hvis ?? 
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2. 

Økonomien er langt fra overbevisende til berettigelse for udførelsen -   dette har der været skrevet artikler 

om af fagpersoner  med ligeså god viden herom, som den viden fortalerne har.                                                                                         

Jeg undrer mig såre over antallet af år, disse vindmøller er forventet at kunne være i funktion.  25 år !!  - 

hvor hurtigt kan disse ikke gå -  kort tid, dyrt og til så mange menneskers fortræd.  

    

Hvis der overhovedet skal  være havvindmøller – så var det en bedre idé at placere dem på                         

havet! -  Eksempelvis ved Grenå, hvor der er andre vindmøller placeret.  Er det en dyrere løsning,               

må man indstille sig på dyrere elpris.                                                                                                                           

Det stillede forslag er for dyrt såvel økonomisk som på det menneskelige plan, -ikke mindst det sidste. 

Mit ønske er, at man vil sætte projektet i bero.  At man i den politiske ledelse må indse, at så relativt få har 

ønsket at udføre deres ønske, men at det nu er blevet tydeligt, at der er så mange flere mennesker, der vil 

blive berørt på en meget negativ måde.   Det er væsentligt, at nogle få menneskers  ”hellige ko” ikke skal 

påtvinge andre noget de så inderligt ikke ønsker.  

Vi lever i et demokratisk samfund, hvor man må lytte og tage andre alvorligt. 

 

Venlig hilsen 

Nina Enkelund                                                                                                                                                                                                       

Birkestien 9                                                                                                                                                                          

8800 Viborg 

Og i fritiden Skjoldvej 10, Knebel     
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Til Energistyrelsen. 

 

Opførelsen af 20 200m høje vindmøller i Århusbugten bør stoppes.   

 

Jeg har siden 1961 haft erhverv og bolig i 42år på Samsø og siden 2003 sommerophold på øen.  Jeg, 

EEE, har deltaget aktivt i bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening og i perioder medlem af 

Fredningsnævnet.   I den forbindelse og i øvrigt har vi været stærkt optaget af at værne om Samsø's 

naturværdier. 

 

Mølleplanen vil især ramme Nordsamsø hårdt. 

1. Nordby Bakker er allerede i 60erne blevet fredet og i 80erne igen yderligere blevet beskyttet 

gennem Brøndkær-fredningen og Kragemosen-fredningen. 

2. Ved planerne om landmølleopførelsen blev der i Århus Amt bestemt, at der på Nordsamsø 

ikke måtte opføres møller. 

3. Da der ved Ballebjerg var planer om en radarmast, blev dette ved folkelig indsigelse undgået. 

4. For at forbedre indtryk af de smukke morænebakker på Nordsamsø, har naturfolkene ryddet 

nåletræsområder og tilgroning af bakkerne og tilstræber at afgræsning med får, kreaturer og heste 

bevarer overdrevsarealerne. 

 

Alle disse tiltag har kostet samfundet mange penge.  Det kan ikke være meningen, at området skal 

ødelægges af kæmpemøller så tæt på bakkerne.  Den uro de roterende møllevinger vil bevirke m. 

lys og støj og visuelt er en skandale. 

 

Turisme er en stor indtægtskilde for Samsø.  Tænk fx. blot på den oplevelse det er, at se 

solnedgangen fra Ballebjerg (64m over havet).  Den vil blive skæmmet ved at skulle ses gennem et 

gitterværk af 200m høje møller. 

 

Stop de møller i Århusbugten!  

 

Erik Ellermann Eriksen 

pt.  Møllevejen 29A 

Nordby 

8305 Samsø 
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Til Energistyrelsen. 

 

Selvom jeg mener, at vedvarende energi er en fremragende idé, må man tænke på, hvordan man 

sætter det i værk. 

 

At opføre 200m høje møller i Århus Bugten, med møller i 2 grupper tæt på land nord for Tunø og 

vest for Nordsamsø, er en skandale!   200m høje møller, blinkende, støjende og roterende vil 

ødelægge oplevelsen af den smukke natur.  Områderne er fredede, og der er bekostet store summer 

for at værne om naturen. 

De roterende vinger vil tiltrække blikket og forstyrre oplevelsen af den ro, der er så væsentlig for at 

opleve landskabet. 

 

Ved HÅB's oplysningsmøde på Samsø blev problemet med lavfrekvent støj - som aldrig er målt ved 

200m møller - bagateliseret.  Og oplysningen om, at møllerne ikke blev opført, hvis støjgrænserne 

ikke kunne overholdes, er nok tvivlsom! 

 

Hele planen om 200m møller i Århusbugten bør stoppes! 

 

Inger Eriksen 

Møllevejen 29A 

8300 samsø 
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Til Energistyrelsen 
 
Fremsender hermed tanker omkring havvindmølle projektet. 
 
Med venlig hilsen 
Christian Fabricius 
Issehoved 19 
8305 Samsø 
 

DN har til møde med energiministeren den 3. juni 2012 udarbejdet et notat DN’s holdning til 
kystnære havvindmøller. Af det fremgår, hvor DN ikke ønsker kystnære havvindmøller.  

1. Natura 2000-områder  
2. i DN’s forslag til marine nationalparker  
3. i vigtige raste-, yngle- eller fourageringsområder for vandfugle eller vigtige trækkorridorer 

for følsomme arter  
4. i landskaber (vand og land set i en sammenhæng) som i dag er uforstyrret af tekniske 

anlæg  
5. i områder, som konkret vurderes som særligt vigtige for det stille friluftsliv. 

 

ad 1. Projektet ligger på grænsen til Natura 2000-området Mejl Flak 2000 områder 

ad 2. Projektet ligger delvis indenfor naturnetværk nr. 20 LAND- OG HAVOMRÅDET FRA LÆSØ 
OVER ANHOLT TIL NORDSAMSØ omtalt i værket Fremtidens natur i Danmark udarbejdet af 
Danmarks Naturfredningsforening. I forslag til naturgenopretning indenfor dette område hedder 
det: Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at man udlægger havet og landområderne fra 
Læsø over Anholt til det nordlige Samsø som et fredet maritimt reservat. I området skal 
erhvervsudnyttelsen stærkt begrænses eller helt ophøre. Valget af netop dette område er oplagt, 
fordi både Læsø, Anholt, Hesselø og Samsø i forvejen er beskyttede efter Habitatdirektivet. Det 
gælder også den lange række af rev i hele områdets længde og bredde... 
  
ad 3.  

Citater fra VVM-redegørelsen 
  
side 159 

Som beskrevet i afsnit 5.6.3 og 6.10.1 udgør de lavvandede områder ved Mejlflak, Norsminde 

Flak og nord for Tunø og Tunø Knob en del af et netværk af egnede fourageringsområder, der 

forbinder fuglebeskyttelsesområderne ved Stavns Fjord (F31) og Horsens Fjord/Endelave (F36). 

  

side 61 

Ederfugl er langt den talrigst forekommende art i området ved midvintertællingerne, og Århus 

Bugt og farvandet omkring Samsø rummer generelt store mængder overvintrende ederfugle. 

  

side 62 

De største tætheder inden for projektområdet forekommer langs den planlagte, nordlige 

møllerække… 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=20677
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Særligt høje tætheder er estimeret omkring de tre møller længst mod sydøst (mølle nr. 12-14). 

  

side 154 

Vandfugle: Trækkende vandfugles reaktioner på havmølleparker har været genstand for omfattende 

undersøgelser ved Nysted og Horns Rev /115/. Resultaterne viste, at trækkende fugle generelt 

undgik de to mølleparker, at undvigereaktioner i form af ændringer af trækruten kunne ses i 

afstande ud til 5 km fra møllerne, og at reaktionerne i et vist omfang var artsspecifikke.  

Ved Horns Rev justerede 71-86 % af de flokke, der i en afstand af 1,5 - 2 km havde kurs mod 

møllerne, efterfølgende kursen, så de undgik af flyve ind mellem møllerne. Ved Nysted viste 78 % 

af flokkene en tilsvarende kursændring, og sammenligninger af trækmønstret (radarspor) før og 

efter opførelsen af møllerne viste, at antallet af flokke, der passerede igennem mølleområdet var 

reduceret med 63-83 % i forhold til ”før”-situationen. 

  

side 154 

Før/efter undersøgelser af ederfugletrækket ved de mindre, svenske mølleparker Utgrunden (7 

møller) og Yttre Stengrund (5 møller) i Kalmarsund gav lignende resultater. Inden møllernes 

opførelse passerede ca. 40 % af de trækkende ederfugle igennem mølleområdet ved Utgrunden, og 

32 % passerede gennem mølleområdet ved Yttre Stengrund.  

Efter opførelsen var disse andele reduceret til henholdsvis 6-7 % og 2 % af de trækkende ederfugle, 

og fuglene passerede generelt møllerne i en afstand på > 500 m. 

  

Side 156 

Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang især den nordlige møllerække vil udgøre 

en barriere for ederfugle og sortænder, der flyver til og fra de hyppigt benyttede raste- og 

fourageringsområder på selve Mejlflak… 

Det er uvist, i hvilket omfang de planlagte møller i Mejlflak havmøllepark vil fungere som en 

barriere 

for havdykænder og andre vandfugle, idet møllernes dimensioner og indbyrdes afstande afviger en 

del fra de tidligere undersøgte mølleparker.  

  

side 163 

Eventuelle barrierevirkninger (Mejl Flak møllerne) for lokale trækbevægelser mellem raste- og 

fourageringsområder skal primært ses i sammenhæng med den eksisterende møllepark ved Tunø 

Knob, der er placeret ca. 4 km fra de sydvestligste af de planlagte møller 

  

side 157 

Radarstudier ved Nysted viste desuden, at antallet af fugle, der passerede mølleområdet i nordsydlig 

retning om efteråret, var signifikant reduceret, efter at møllerne var sat i drift /115/. Dette indikerer, 

at trækkende landfugle i betydeligt omfang viger uden om mølleområdet på samme måde som 

vandfugle. 

  

side 195 

Der er i forbindelse med denne konsekvensvurdering identificeret nogle områder, hvor den 

eksisterende viden om fugle må karakteriseres som mangelfuld. De pågældende områder vedrører 

dels specifikke mangler i datagrundlaget for vurderingen af projektområdets ornitologiske 

betydning, dels generelle usikkerheder vedrørende vurderingen af den biologiske effekt af de 

potentielle påvirkninger. 

side 195 

  

Der foreligger ingen undersøgelser af trækkende fugle i selve projektområdet. 
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side 195 

Der eksisterer ingen empirisk viden om hyppigheden af kollisioner mellem trækkende landfugle og 

150-200 m høje vindmøller på havet. 

 

 

 ad 4. 
  
Undersøgelsesområdet ligger tættest på Samsø Kommune, hvorfor DN Samsø især bør interessere 
sig for projektet.  
  

LANDSKABET 

  
Fredning 
Danmarks Naturfredningsforening rejste først i 60-erne fredningssag for Nordvestsamsø.  
I kendelsen hedder det: 
“Det er foreningens (DN) opfattelse, at visse af arealerne i det af planen omfattede område, som 
på grund af terrænets åbne, kuperede karakter frembyder enestående landskabelige 
skønhedsværdier, er af en så enestående kvalitet i henseende til naturskønhed, at de bør sikres for 
eftertiden ved gennemførelsen af en status quo fredning.” 
  
Således blev Nordsamsø omfattet af status quo fredningen “Fredning af arealer på 
Nordvestsamsø”. Denne fredning betyder, at bebyggelse, beplantning, boder, master, skure el. a. 
skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger ikke er tilladt.  
DN har især en forpligtelse til at sikre fredningsbestemmelserne overholdt og at sikre de særdeles 
værdifuld landskaber og udsyn friholdt for tekniske anlæg. 

  

Naturklagenævnet traf i 2003 afgørelse om, at Forsvarets Bygningstjeneste ikke kunne opstille en 
38 m høj kystradarmast ved Ballebjerg. Radarmasten skulle give en bedre overvågning af de 
omliggende farvande.  

Nævnet henviste til, at opsætning af radarmasten “i væsentlig grad vil forringe stedets enestående 
natur- og landskabsværdier, som i dag er uforstyrret af tekniske anlæg”. 

“Da overvågningshensynet kan opfyldes gennem andre masteplaceringer, fandt Naturklagenævnet 
ikke, at det var en samfundsmæssig nødvendighed, at masten opstilles netop på Ballebjerg. 
Uanset at de alternative placeringsmuligheder vil medføre merudgifter på minimum 9 mio. kr., må 
hensynet til Ballebjergs natur-og landskabsværdier og disses betydning for ø-samfundet veje 
tungest”.  

Læs hele afgørelsen her http://www2.nkn.dk/aktuelt/2003/03-31-700-0024-Ballebjerg.pdf 

Denne afgørelse må være præcedensdannende – uanset om opførelsen af store tekniske anlæg 
ligger på land eller i oplevelsen af landskabet vand og land i sammenhæng. 
  
  

http://www2.nkn.dk/aktuelt/2003/03-31-700-0024-Ballebjerg.pdf
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Rydning af skov ved Ballebjerg . Som led i EU LIFE-projektet er 100 ha af Nordby Bakker - 
Habitatområde H182 ryddet for plantager, krat og spredte buske/træer svarende til 16% af Natura 
2000 området (nr. 58). Det betyder, at bevoksningen ved Ballebjerg er reduceret med op til 80 % 
(fremgår også af miljøInfo). Restbeplantning består primært af ca. 70 år gamle nåletræer, hvoraf 
der for hver storm bliver færre. Skovrejsning er ikke tilladt i Nordby Bakker, hvorfor udsigten fra 
Ballebjerg vil være hel åben kort inde i mølleparkens levetid. Dermed vil alle 20 vindmøller være 
synlige på én gang og ikke skjult bag bevoksninger, som anført i argumenter i visualisering. 
  

Regionplan/kommuneplan. I planerne er udelukket at opstille store vindmøller på hele 
Nordsamsø af landskabelige grunde. 

  
Screening af kystnære havmølleparker 
For at mindske den forstyrrende visuelle effekt er der for alle møller med op til 150 meters 
totalhøjde lagt følgende mindste afstande fra kysten: 
- Ud for særlige landskaber (fredede områder): 4 km. 
Ved højere mølle end 150 m indenfor områderne vil afstanden øges forholdsmæssigt. F.eks. vil 
mindste afstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og 
sommerhusområder”. Forholdsmæssigt betyder det min. 5,3 km til de fredede områder på 
Nordvestsamsø. 
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Vi er en gruppe af borgere på Kysing Næs, der er stærkt bekymrede over udsigten til at få 

projekt Havvindmøllepark Mejlflak etableret og begrunder nedenfor hvorfor projektet bør 

afvises. 

 

Projektet kort: 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m, højere end noget andet anlæg i området.  

 Der er tale om et egentligt industrianlæg. 

 Projektet er økonomisk og miljømæssigt uansvarligt 

 Møllerne udsender lavfrekvent støj.    

 

Vores modstand er begrundet med følgende: 

 

1. Placeringen 

På www.ens.dk ligger under samme link som VVM redegørelsen flere andre rapporter, 

heraf: 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 

fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 

 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 

 

Af den første rapport fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 

området ved Mejlflak er ikke udpeget. 

 

En nærliggende forklaring kunne være, at området ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet 

til et vindmølleprojekt af denne størrelse, hvilket fremgår af den valgte uharmoniske og 

rodede opstilling.  

I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 

undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 

havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og 

sunde - - - ”. 

 

Kystområdet mellem Samsø, Tunø, Kysing Næs og Århus bugten falder under denne 

undtagelse. 

 

Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 

rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville 

være blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
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2. De foreslåede møller er for store 

 

Opstilling af vindmøller medfører en række ulemper for både befolkningen omkring 

vindmøllerne og miljøet hvor vindmøllerne opstilles. På den anden side er renewable 

energi vigtig for det danske samfund og derfor bør disse forhold balanceres i forhold til 

hinanden. 

 

VAAB projektet som beskrevet i den fremlagte VVM redegørelse med tilhørende 

dokumentation rammer ikke denne balance. 

 

Som det fremgår af blandt andet af Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) 

varierer middelvinden på de nærliggende kystområder mellem 6.5 m/s og cirka 8 m/s. Af 

VVM redegørelsen fremgår det af tabel 5.2, at kun 1,6% af tiden er vindhastigheden over 

11 m/s. På både Vestas hjemmeside og Siemens hjemmeside kan man for de foreslåede 

mølletyper se den såkaldte powerkurve, der viser hvor meget strøm en mølle producerer 

ved forskellige vindhastigheder. Karakteristisk for både begge møller er, at den fulde effekt 

af møllen alene opnås ved vindhastigheder over 11 m/s, og at produktionen ved 

middelhastigheden i området er cirka halvdelen af møllens kapacitet. Hvis man vælger at 

anvende langt mindre møller, vil denne relation forbedres og gener for omverden vil 

reduceres. I overført betydning kan man sige, at VAAB’s forslag til møller svarer til at bygge 

en 6 sporet motorvej til at forbinde det nordlige og sydlige Samsø. 

 

Opførelsen af forkerte møller er endvidere en belastning for forbrugerne i området, der 

udover bidraget til grøn strøm, ultimativt skal betale for de lokale deltagende el-selskabers 

fejlinvesteringer. Både opførelsesomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger ved  

meget store møller er langt højere end mindre møller, der kræver langt tungere 

stålkonstruktioner, større skibe m.v. Foretager man således en forkert dimensionering af 

disse møller forringer dette ikke alene økonomien i projektet betragteligt, men hele 

kalkulen af kulbrinte regnskabet falder til jorden, og den samlede globale påvirkning bliver 

negativ i stedet for positiv. VVM rapporten mangler i øvrigt fuldstændigt denne dimension 

af analysen. 

 

3. Demokratisk underskud 

 

Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt projekt 

Mejlflak.  

 

Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet opstillingsområde og har bevæget sig 

fra nord mod syd og ender nede langs Odderkysten, så havde det vel været naturligt og 

http://www.naturstyrelsen.dk/
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demokratisk, at man havde sendt denne placering til høring hos de berørte borgere langs 

Odderkysten. Det har man ikke, projektet er forsøgt kørt igennem så hurtigt som muligt og 

med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  

 

Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 

Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres kyst, 

hvad siger I til det? Det har man ikke gjort.  Det er, hvad man gør for alle de øvrige 

områders vedkommende, idet man offentliggør screeningen.  

 

4. Møllerne er visuelt generende dag og nat 

 

Møllerne har et vingefang på 164 m og en højde på 200 m, hvilket vil virke meget 

dominerende i sårbart, rekreativt område. Den visuelle påvirkning på Kysing Næs er 

undladt af rapporten, hvor man har vist et billede af sejlbåde i Norsminde Havn, for at 

dække over udsynet til vindmøller. Billedet er i øvrigt taget 700 m tilbage i landet og ikke 

fra det område, hvor Kysing Næs, som er det nærmeste fastland ligger. Herudover vil der 

være en visuel gene, idet møllerne skal markeres af hensyn til flytrafik og sejllads. Et 

blitzlys, der blinker 40 gange i minuttet vil være umådeligt generende for beboerne langs 

kysten. 

 

5. Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj.    

 

Lavfrekvent støj er skadeligt for mennesker og tærskel værdien for denne støj er ikke 

tilstrækkeligt belyst af videnskaben, og tilførsel af ny permanent støj fra 20 store møller i 

25 år kan være skadeligt for beboerne nær kysten. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden 

at man egentlig kan høre den.  

 

6. Sejlerlivet ødelægges 

 

Århusbugten og området ned til Tunø/Samsø hører til nogle af Danmarks mest 

naturskønne områder med et liv af sejlere hele året. Af sikkerhedsmæssige årsager vil 

meget store områder omkring de potentielle nye møller blive forbudte områder, og sejlere 

vil tvinges ud i området hvor den kommercielle trafik opererer. Århusbugten bliver således 

både et langt mindre attraktivt område at se på og opholde sig i. 

 

7. Manglende kompetence 

 

Der findes i dag kun et begrænset antal offshore vindparker, hvoraf langt de fleste er 

opført af store el-selskaber som DONG, Vattenfall, EON og RWE. Disse organisationer har 
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meget store menneskelige og finansielle ressourcer til at gennemføre disse projekter. 

Projekter, der ikke har haft adgang til disse ressourcer er vidt omfang enten fejlet eller 

været præget af meget store forsinkelser og betydelige omkostningsoverskridelser. VAAB 

er uden finansiering og de tilknyttede el-selskaber er fuldstændigt uerfarne i opførelsen 

off-shore vindparker og vedligeholdelsen af disse. Som borgere i området ønsker vi 

hverken den finansielle byrde eller et monument over denne manglende kompetence midt 

i et af de mest naturskønne områder i Danmark. 

 

Konklusion 

 

Projektet bør afvises i sin helhed, idet de visuelle, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke 

står mål med den energimæssige gevinst der er, ved at opføre en vindpark i et relativt vindfattigt 

område. Energistyrelsen har udpeget områder, der er langt mere egnede. De eventuelle 

muligheder investorerne måtte have for overvælte den dårlige økonomi på forbrugerne og dårligt 

informerede private er ikke et tilstrækkeligt argument for at give tilladelse til dette projekt. 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af: 

Alice og Steen Jensen. Peter Baatrupsvej 61 

Annie og Rolf Duchene, Peter Baatrupsvej 63 

Ellen Andersen, Peter Baatrupsvej 65 

Louisa Schønneman, Peter Baatrupsvej 68 

Birgitte Gaarsdal, Peter Baatrupsvej 66 

Margrethe Vinkler, Peter Baatrupsvej 64 

Grete Balle og Kurt Møller, Peter Baatrupsvej 58 

Jytte og Ejler Bülow Sørensen, Peter Baatrupsvej 74 

 

Krista og Erik Franck, 

Peter Baatrupsvej 59, Kysing Næs 

8300 Odder 
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Energistyrelsen 
 
Jeg vil gerne erklære mig enig i Samsø Kommunes syn på opførelse af havvindmøller 
på Mejl Flak. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Ole Færgeman 
Professor, dr.med. 
Sibirien 19 
8420 Knebel 
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Projektet overordnet. 

1.  Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet 
udgår fra en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 
Der er langs Odderkysten meget lidt folkelig forståelse for, at et projekt, der har udgangspunkt 
i ”ønsker om et investeringsprojekt” blandt borgere i Syddjurs Kommune, ender med, at alle 
ulemper og gener eksporteres til et sårbart og rekreativt område langs Odderkysten. Så langt 
væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  
Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 
Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 
bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 
forekommer at basere sig på en mærkelig form for logik, hvor man ikke tager den nærmeste 
konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er tilfældet, så er 
Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 

 
2. På ENS Hjemmesige ligger under samme link som VVM redegørelse flere andre rapporter: 

 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 
fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 
 
Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 
området ved Mejlflak er ikke udpeget. 
Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at 
Mejlflak-projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser allerede givet, at det ikke 
var nødvendigt at medtage området i screeningen. 
Vi finder, at der er 2 ting at sige hertil: 

 For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at området 
ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne størrelse,  
hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte uharmoniske og 
rodede opstilling. 

 For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet 
opstillingsområde og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs 
Odderkysten, så havde det vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt 
denne placering til høring hos de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man 
ikke, man har bare maset på for at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt 
og med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  
Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 
Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 
kyst, hvad siger I til det? 
Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  
Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 
man offentliggør screeningen. 
Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 
projekt Mejlflak.  
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I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 
undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 
havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave 
og sunde - - - ”. 
Vi mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen 
er igen en samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver 
man ikke respektere noget som helst. 
Det finder vi ikke i orden. 

 
Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m. højde. Sammenligningsvis er pylonerne på 
Storebæltsbroen 250 m høje. 

 Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, 
som skal blinke 40 gange i minuttet.  

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. 
Ingen ved hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i 
maven før den høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og 
rastløshed, uden at man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 
er blevet endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. Menneskenes 
værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 
industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 
hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 
mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene af rekreative 
grunde. 
 

Slutbemærkning 
Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 
forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 
sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion 
ønsker vi ikke at gå ind i. Den må føres i andre fora. 
Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, så må man have folket med. Der må være 
folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 
træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  
 
 
Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 
rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være 
blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
 
Konklusion 
 

 Vi kan af ovennævnte grunde ikke anbefale, at ovennævnte projekt udføres. Vi henholder 
os til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som opstillingsområde. 
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 Subsidiært må vi anbefale, at det påtænkte industriområde flyttes: 
o Til et område, hvor det ikke er til gene for nogen.  
o Til et område, som i forvejen er forstyrret. 

 

 Tertiært må vi anbefale, at industrianlægget modereres til en vindmøllestørrelse, svarende 
til de eksisterende møller v. Tunø 

 
 
 
 
Anni Leth Hansen 
Fjordvej 46 
Norsminde 
8340 Malling 
 
Torben Gissel 
Fjordvej 46 
Norsminde 
8340 Malling 
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Vedrørende høringssvar i forbindelse med opstilling af vindmøller i Århus Bugten 
 
Jeg vil med denne mail bekræfte, at vi (Vibeke og Allan Gross-Nielsen) tilslutter os indsendte høringssvar. Vi 
mener ikke det er korrekt at opstille møller så tæt på kystlinien. Hensynet til miljøet og bugten bør veje 
højere. 
 
Vi har sommerhus på P. Baatrupsvej 72. 
 

Venlig hilsen | Best regards 
 
Allan Gross-Nielsen, CEO 

 

 
 
AS3 Companies A/S 
Hasselager Centervej 35 
DK-8260 Viby J 
Mobile: +45 21 70 33 31  
E-mail: agn@as3.dk 
www.as3companies.dk  

 

 Vi er arbejdsmiljøcertificeret. 

 

Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Vi er en gruppe af borgere på Kysing Næs, der er stærkt bekymrede over udsigten til at få 

projekt Havvindmøllepark Mejlflak etableret og begrunder nedenfor hvorfor projektet bør 

afvises. 

 

Projektet kort: 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m, højere end noget andet anlæg i området.  

 Der er tale om et egentligt industrianlæg. 

 Projektet er økonomisk og miljømæssigt uansvarligt 

 Møllerne udsender lavfrekvent støj.    

 

Vores modstand er begrundet med følgende: 

 

1. Placeringen 

På www.ens.dk ligger under samme link som VVM redegørelsen flere andre rapporter, 

heraf: 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 

fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 

 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 

mailto:agn@as3.dk
http://www.as3companies.dk/
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Af den første rapport fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 

området ved Mejlflak er ikke udpeget. 

 

En nærliggende forklaring kunne være, at området ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet 

til et vindmølleprojekt af denne størrelse, hvilket fremgår af den valgte uharmoniske og 

rodede opstilling.  

I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 

undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 

havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og 

sunde - - - ”. 

 

Kystområdet mellem Samsø, Tunø, Kysing Næs og Århus bugten falder under denne 

undtagelse. 

 

Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 

rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville 

være blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  

 

 

2. De foreslåede møller er for store 

 

Opstilling af vindmøller medfører en række ulemper for både befolkningen omkring 

vindmøllerne og miljøet hvor vindmøllerne opstilles. På den anden side er renewable 

energi vigtig for det danske samfund og derfor bør disse forhold balanceres i forhold til 

hinanden. 

 

VAAB projektet som beskrevet i den fremlagte VVM redegørelse med tilhørende 

dokumentation rammer ikke denne balance. 

 

Som det fremgår af blandt andet af Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) 

varierer middelvinden på de nærliggende kystområder mellem 6.5 m/s og cirka 8 m/s. Af 

VVM redegørelsen fremgår det af tabel 5.2, at kun 1,6% af tiden er vindhastigheden over 

11 m/s. På både Vestas hjemmeside og Siemens hjemmeside kan man for de foreslåede 

mølletyper se den såkaldte powerkurve, der viser hvor meget strøm en mølle producerer 

ved forskellige vindhastigheder. Karakteristisk for både begge møller er, at den fulde effekt 

af møllen alene opnås ved vindhastigheder over 11 m/s, og at produktionen ved 

middelhastigheden i området er cirka halvdelen af møllens kapacitet. Hvis man vælger at 

anvende langt mindre møller, vil denne relation forbedres og gener for omverden vil 

reduceres. I overført betydning kan man sige, at VAAB’s forslag til møller svarer til at bygge 

en 6 sporet motorvej til at forbinde det nordlige og sydlige Samsø. 

http://www.naturstyrelsen.dk/
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Opførelsen af forkerte møller er endvidere en belastning for forbrugerne i området, der 

udover bidraget til grøn strøm, ultimativt skal betale for de lokale deltagende el-selskabers 

fejlinvesteringer. Både opførelsesomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger ved  

meget store møller er langt højere end mindre møller, der kræver langt tungere 

stålkonstruktioner, større skibe m.v. Foretager man således en forkert dimensionering af 

disse møller forringer dette ikke alene økonomien i projektet betragteligt, men hele 

kalkulen af kulbrinte regnskabet falder til jorden, og den samlede globale påvirkning bliver 

negativ i stedet for positiv. VVM rapporten mangler i øvrigt fuldstændigt denne dimension 

af analysen. 

 

3. Demokratisk underskud 

 

Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt projekt 

Mejlflak.  

 

Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet opstillingsområde og har bevæget sig 

fra nord mod syd og ender nede langs Odderkysten, så havde det vel været naturligt og 

demokratisk, at man havde sendt denne placering til høring hos de berørte borgere langs 

Odderkysten. Det har man ikke, projektet er forsøgt kørt igennem så hurtigt som muligt og 

med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  

 

Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 

Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres kyst, 

hvad siger I til det? Det har man ikke gjort.  Det er, hvad man gør for alle de øvrige 

områders vedkommende, idet man offentliggør screeningen.  

 

4. Møllerne er visuelt generende dag og nat 

 

Møllerne har et vingefang på 164 m og en højde på 200 m, hvilket vil virke meget 

dominerende i sårbart, rekreativt område. Den visuelle påvirkning på Kysing Næs er 

undladt af rapporten, hvor man har vist et billede af sejlbåde i Norsminde Havn, for at 

dække over udsynet til vindmøller. Billedet er i øvrigt taget 700 m tilbage i landet og ikke 

fra det område, hvor Kysing Næs, som er det nærmeste fastland ligger. Herudover vil der 

være en visuel gene, idet møllerne skal markeres af hensyn til flytrafik og sejllads. Et 

blitzlys, der blinker 40 gange i minuttet vil være umådeligt generende for beboerne langs 

kysten. 

 

5. Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj.    
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Lavfrekvent støj er skadeligt for mennesker og tærskel værdien for denne støj er ikke 

tilstrækkeligt belyst af videnskaben, og tilførsel af ny permanent støj fra 20 store møller i 

25 år kan være skadeligt for beboerne nær kysten. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden 

at man egentlig kan høre den.  

 

6. Sejlerlivet ødelægges 

 

Århusbugten og området ned til Tunø/Samsø hører til nogle af Danmarks mest 

naturskønne områder med et liv af sejlere hele året. Af sikkerhedsmæssige årsager vil 

meget store områder omkring de potentielle nye møller blive forbudte områder, og sejlere 

vil tvinges ud i området hvor den kommercielle trafik opererer. Århusbugten bliver således 

både et langt mindre attraktivt område at se på og opholde sig i. 

 

7. Manglende kompetence 

 

Der findes i dag kun et begrænset antal offshore vindparker, hvoraf langt de fleste er 

opført af store el-selskaber som DONG, Vattenfall, EON og RWE. Disse organisationer har 

meget store menneskelige og finansielle ressourcer til at gennemføre disse projekter. 

Projekter, der ikke har haft adgang til disse ressourcer er vidt omfang enten fejlet eller 

været præget af meget store forsinkelser og betydelige omkostningsoverskridelser. VAAB 

er uden finansiering og de tilknyttede el-selskaber er fuldstændigt uerfarne i opførelsen 

off-shore vindparker og vedligeholdelsen af disse. Som borgere i området ønsker vi 

hverken den finansielle byrde eller et monument over denne manglende kompetence midt 

i et af de mest naturskønne områder i Danmark. 

 

Konklusion 

 

Projektet bør afvises i sin helhed, idet de visuelle, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke 

står mål med den energimæssige gevinst der er, ved at opføre en vindpark i et relativt vindfattigt 

område. Energistyrelsen har udpeget områder, der er langt mere egnede. De eventuelle 

muligheder investorerne måtte have for overvælte den dårlige økonomi på forbrugerne og dårligt 

informerede private er ikke et tilstrækkeligt argument for at give tilladelse til dette projekt. 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af: 

Alice og Steen Jensen. Peter Baatrupsvej 61 

Annie og Rolf Duchene, Peter Baatrupsvej 63 

Ellen Andersen, Peter Baatrupsvej 65 
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Louisa Schønneman, Peter Baatrupsvej 68 

Birgitte Gaarsdal, Peter Baatrupsvej 66 

Margrethe Vinkler, Peter Baatrupsvej 64 

Grete Balle og Kurt Møller, Peter Baatrupsvej 58 

Jytte og Ejler Bülow Sørensen, Peter Baatrupsvej 74 

 

Krista og Erik Franck, 

Peter Baatrupsvej 59, Kysing Næs 

8300 Odder 
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Til Energistyrelsen 
 
Høringssvar vedr. planen om at opsætte havvindmøller ved Mejlflak og Tunø 
 
Jeg må på det kraftigste protestere imod forslaget om at opsætte 20 kolossale havvindmøller midt i et af 
landets mest naturskønne havområder. En gennemførelse af planen vil for altid ødelægge et af de centrale 
rekreative områder, som vores samfund har endnu større behov for, end vedvarende energi.  
 
Det vil altid være ønskeligt at vindmøller og tilsvarende installationer placeres væk fra der hvor man selv 
befinder sig, men objektivt set kan man vel næppe finde et område i Danmark, hvor flere nyder en 
uforstyrret havudsigt.  
 
Desuden kan det undre, at regeringen og energiforligspartierne netop har vedtaget mere restriktive regler 
for opsætning af kystnære havmøller end Mejlflak-anlægget er baseret på. En aftale der ikke udtager 
Aarhus Bugt til mølleområde. 
 
Ud over at forringe og ødelægge den natur vi ellers alle er optaget af at sikre, ser jeg en risiko for at planen 
bliver en faktor der gør vores hverdag mere stressende. Med en eksplosiv tilvækst i antallet af stressramte, 
og et udtalt behov for fredfyldte naturzoner til rekreation og mentalhygiejne, forekommer det helt absurd 
af ødelægge et område så centralt og vitalt som Mejlflak. 
 
At anlægget året rundt, og døgnet rundt, vil forringe og forstyrre et meget stort antal menneskers 
tilværelse, må give anledning til at afstå fra placeringen ved Mejlflak, og Aarhus Bugt i det hele taget.  
 
Venlig hilsen 
 
Ole Grønne 
og@dm.dk 
P. Baatrupsvej 21 
Norsminde 
Kysing Næs 
Odder 

  

mailto:og@dm.dk
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Til Energistyrelsen. 

 

Høringssvar på VVM.rapport vedr. etablering af havvindmøller i Århus Bugt 

ud for Nord Samsø. 

 

 

Et ægte dilemma viser sig, når vindenergien skal etableres i udvidet form og i øget tempo langs 

landets smukke og værdsatte kyster. Man kan kun være glad for, at der investeres i nye grønne 

energiformer, men det er samtidig deprimerende og forkert at naturen og oplevelsen af den ved 

samme lejlighed massakreres. Det bliver tilfældet ved opstillingen af visse ”kystnære 

havvindmøller”.  

Ida Auken udtaler i Danmarks Naturforenings blad nr. 3, 2012:  ”Jeg bliver helt åndeløs af de frie 

danske kyster, som jeg brutalt vil forsvare. Dem har vi passet på i alle genererationer, men der er et 

utroligt pres på dem ude i kommunerne.”  

En kystlinje har to sider – en til lands og en til vands. Desværre mangler der lovgivning m.h.t. 

beskyttelse af vores kysters ene side, nemlig søsiden. Det er ulogisk og det er ikke godt: Kystnære 

havvindmøller vil radikalt ændre vores oplevelse af en kyststrækning, horisonten spoleret, freden og 

roen saboteret.  

Problemet er først opstået nu i kølvandet på planerne om opstilling af kystnære havvindmøller og 

man må opfordre regeringen til hurtigst muligt at lovgive i disse  anliggender. Vi risikerer at miste 

nogle af vores mest priste og for landets selvforståelse allervigtigste naturoplevelser.  

Man må håbe at den øgede aktivitet på vindmølleområdet ikke fører  til øgede ødelæggelser. En 

gennemtænkt plan for samtlige kystnære havvindmøller, 

som inkluderer såvel statens egne som selvstændige initiativer, ville være gunstig, - at ikke 

tilfældige initiativer fra private entreprenører og investorer dumper ned hist og her, i øst og vest, til 

skade for den natur, der tilhører os alle sammen, - som for eksempel fredede landskaber. Et sådant 

privat initiativ er netop ved at tage form i Århus Bugten eller rettere mellem to topfredede 

landskaber: Nord Samsø og Mols (som oven i købet er udnævnt til nationalpark). Man freder et 

landskab, for at det kan være i fred, - dels planter, dels dyr, men så sandelig også dets visuelle 

udstråling. Man beskytter den oplevelse, det er at færdes, og se sig om , i et enestående og 

bevaringsværdigt landskab.  Det er helt på tværs af en fredning at opstille 20 havvindmøller på 200 

meters højde lige i nærheden! Det relativt lille farvand mellem Samsø, Tunø og Mols vil blive totalt 

domineret af disse møller (3-4 gange så høje som de højeste punkter i Nordby Bakker på Nord 

Samsø). Samsøs og Mols’ blidt bølgende, langs horisonten løbende morænelandskaber spoleres 

fuldstændigt af dette vertikale industrigitterværk med dets evigt roterende vinger og blinkende lys. 

Det er netop ro og fred der præger landskaberne. Møllerne er simpelthen på tværs af landskabernes 

karakter. Og de er helt på tværs af meningen med en fredning, de erklærede mål med en fredning og 

hvad der i øvrigt kan siges om disse ting. På Samsø Kommunes hjemmeside kan der under 

”naturkvalitets planlægning og naturpleje” læses: ”Naturen er et vigtigt aktiv på Samsø, både for 

fastboende og turister. Det unikke kystsceneri i Stauns Fjord og Nordby Bakker er eksempler. 

Betydningen af disse to områder har udmærket sig i en udpegning som EU- beskyttelsesområder.” 

Der investeres summer i at bevare særligt karakterfulde landskaber, så de kan kan  beholde deres 

dyr, planter og udseende. Så også kommende generationer kan glædes derved – og blive klogere på 

sig selv. 

Man må håbe, der vil kunne sættes en stopper for det katastrofale projekt i Århus Bugt. 

Og møllerne kan være på 200m, 180m, 150m, 120m,  90m eller sågar 60m -  de vil under alle 

omstændigheder være ødelæggende for oplevelsen af dette unikke, rekreative, fredelige OG 

FREDEDE område.  

Og hvis ikke  -  kunne man  lægge møllerne ud for Århus, hvor der er kraner og havn og uro og støj 

og lys.  Selvom møllerne på dette sted vil være lidt mindre rentable. 
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Men grådighed (og manglende visuel forestillingsevne) skulle nødigt ødelægge vores 

langtidsholdbare kerneværdier. 

 

Vedhæftet privatfoto af Nordby Bakkers bølgende morænelandskab. 

 

Med venlig hilsen 

Pelle Gudmundsen-Holmgreen 

Issehoved 31 

8305 Samsø 
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Til minister for klima og energi Martin Lidehaard. 

 

Høringssvar på VVM.rapport vedr. etablering af havvindmøller i Århus Bugt 

ud for Nord Samsø. 

 

 

Et ægte dilemma viser sig, når vindenergien skal etableres i udvidet form og i øget tempo langs 

landets smukke og værdsatte kyster. Man kan kun være glad for, at der investeres i nye grønne 

energiformer, men det er samtidig deprimerende og forkert at naturen og oplevelsen af den ved 

samme lejlighed massakreres. Det bliver tilfældet ved opstillingen af visse ”kystnære 

havvindmøller”.  

Ida Auken udtaler i Danmarks Naturforenings blad nr. 3, 2012:  ”Jeg bliver helt åndeløs af de frie 

danske kyster, som jeg brutalt vil forsvare. Dem har vi passet på i alle genererationer, men der er et 

utroligt pres på dem ude i kommunerne.”  

En kystlinje har to sider – en til lands og en til vands. Desværre mangler der lovgivning m.h.t. 

beskyttelse af vores kysters ene side, nemlig søsiden. Det er ulogisk og det er ikke godt: Kystnære 

havvindmøller vil radikalt ændre vores oplevelse af en kyststrækning, horisonten spoleret, freden og 

roen saboteret.  

Problemet er først opstået nu i kølvandet på planerne om opstilling af kystnære havvindmøller og 

man må opfordre regeringen til hurtigst muligt at lovgive i disse  anliggender. Vi risikerer at miste 

nogle af vores mest priste og for landets selvforståelse allervigtigste naturoplevelser.  

Man må håbe at den øgede aktivitet på vindmølleområdet ikke fører  til øgede ødelæggelser. En 

gennemtænkt plan for samtlige kystnære havvindmøller, 

som inkluderer såvel statens egne som selvstændige initiativer, ville være gunstig, - at ikke 

tilfældige initiativer fra private entreprenører og investorer dumper ned hist og her, i øst og vest, til 

skade for den natur, der tilhører os alle sammen, - som for eksempel fredede landskaber. Et sådant 

privat initiativ er netop ved at tage form i Århus Bugten eller rettere mellem to topfredede 

landskaber: Nord Samsø og Mols (som oven i købet er udnævnt til nationalpark). Man freder et 

landskab, for at det kan være i fred, - dels planter, dels dyr, men så sandelig også dets visuelle 

udstråling. Man beskytter den oplevelse, det er at færdes, og se sig om , i et enestående og 

bevaringsværdigt landskab.  Det er helt på tværs af en fredning at opstille 20 havvindmøller på 200 

meters højde lige i nærheden! Det relativt lille farvand mellem Samsø, Tunø og Mols vil blive totalt 

domineret af disse møller (3-4 gange så høje som de højeste punkter i Nordby Bakker på Nord 

Samsø). Samsøs og Mols’ blidt bølgende, langs horisonten løbende morænelandskaber spoleres 

fuldstændigt af dette vertikale industrigitterværk med dets evigt roterende vinger og blinkende lys. 

Det er netop ro og fred der præger landskaberne. Møllerne er simpelthen på tværs af landskabernes 

karakter. Og de er helt på tværs af meningen med en fredning, de erklærede mål med en fredning og 

hvad der i øvrigt kan siges om disse ting. På Samsø Kommunes hjemmeside kan der under 

”naturkvalitets planlægning og naturpleje” læses: ”Naturen er et vigtigt aktiv på Samsø, både for 

fastboende og turister. Det unikke kystsceneri i Stauns Fjord og Nordby Bakker er eksempler. 

Betydningen af disse to områder har udmærket sig i en udpegning som EU- beskyttelsesområder.” 

Der investeres summer i at bevare særligt karakterfulde landskaber, så de kan kan  beholde deres 

dyr, planter og udseende. Så også kommende generationer kan glædes derved – og blive klogere på 

sig selv. 

Man må håbe, der vil kunne sættes en stopper for det katastrofale projekt i Århus Bugt. 

Og møllerne kan være på 200m, 180m, 150m, 120m,  90m eller sågar 60m -  de vil under alle 

omstændigheder være ødelæggende for oplevelsen af dette unikke, rekreative, fredelige OG 

FREDEDE område.  

Og hvis ikke  -  kunne man  lægge møllerne ud for Århus, hvor der er kraner og havn og uro og støj 

og lys.  Selvom møllerne på dette sted vil være lidt mindre rentable. 
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Men grådighed (og manglende visuel forestillingsevne) skulle nødigt ødelægge vores 

langtidsholdbare kerneværdier. 

 

Vedhæftet privatfoto af Nordby Bakkers bølgende morænelandskab. 

 

Med venlig hilsen 

Pelle Gudmundsen-Holmgreen 

Issehoved 31 

8305 Samsø 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Jeg opfordre til at hele projektet genovervejes og fremtidige vindmølleparker opføres efter ens 

regler. 

 

Odder, den 17. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Thor A. Gunderson 

Herluf Trolles Gade 7b st tv 

8200 Århus N 
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Høringssvar vedrørende etablering af havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt.  
 
Indsigelser imod ovennævnte projekt : 
 

Regeringen og dens støttepartier har udvalgt 8 kystnære områder i Danmark, som vurderes 
egnede til opstilling af havvindmøller. Afstand til kyst minimum 4 km. Havvind Århus Bugt er 
med sin placering i Århus Bugten ikke blandt de 8 udvalgte placeringer og overholder ikke 
minimums afstand til kysten, idet havvindmøllerne ønskes placeret 3,3 km fra Tunø og 3,8 km 
fra Nordsamsø. 

 
Med ønsket placering i indre farvand, i småskalalandskab, tæt på fredede Tunø og fredede 
Nordsamsø samt på kanten af Mejlflak, som er Natura 2000 område, opfylder projektet ikke de 
overordnede hensyn, som Regeringen og støttepartier stiller til naturhensyn i fjorde, bugter, 
vige og øhave. 

 
Denne unikke natur vil ligge i ”skyggen” af de 200 meter høje havvindmøller, for eksempelvis er 
det højeste punkt på Nordsamsø 64 meter. 

 
De 200 meter høje vindmøller skal belyses døgnet rundt. Hvide blink og gule projektørlys. Da 
den menneskelige hjerne opfatter blink som advarsel, vil disse blink registreres i hjernen, og 
påvirke mennesker. 
Det er min påstand at Havvind Århus Bugt vil fremstå som et industrianlæg, som er synligt i 
hele Århus Bugt – inkl. Århus By i hele døgnet.  
Der bor og arbejder ca. 500.000 mennesker i dette område. Det er ligeledes et attraktivt 
turistområde. For alle disse mennesker er Århus Bugten et rekreativt område med store 
naturværdier og mange muligheder for et aktivt fritidsliv. Lad os bevare disse værdier uden 
havvindmøller og lysforurening! 

 
Lavfrekvent lyd er en lydforurening , som vil kunne høres på Tunø og Nordsamsø ifølge VVM 
og Rambøl. Fastboende og turister vil blive berørt af denne gene med sikkerhed. Det er 
usikkert, om beboere langs Odderkysten vil kunne høre den lavfrekvente lyd, da man mangler 
endelig data på møllerne. Havvindmøllerne er endnu ikke konstrueret. Videnskaben er usikker 
på langtidspåvirkninger af lavfrekvent støj. Jeg mener, at denne usikkerhed også taler for, at 
afslå projektet.   

 
I Havvind Århus Bugt A/S salgsmateriale fremhæves et afkast på ca. 10 % af 
anpartsinvesteringen.  
Den valgte placering i fredet område, begrundes som den eneste økonomiske rentable. Men 
da disse Havvindmølleparker ifølge Regeringen ikke må fremme privatøkonomiske interesser, 
kan jeg ikke se et argument for at placere havvindmøller her. 
VVM-rapporten anviser ikke en alternativ placering, som den skal ifølge loven. Jeg ser et 
alternativ, og det er på ét af de 8 udvalgte egnede områder til Kystnære Havvindmøller. 

 
Med venlig hilsen 

 
Anne Hansen 
Kronborggade 2, 4tv 
2200 København N 
-  
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Høringssvar vedrørende etablering af havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt.  

  

Indsigelser imod ovennævnte projekt : 

  

Regeringen og dens støttepartier har udvalgt 8 kystnære områder i Danmark, som vurderes 

egnede til opstilling af havvindmøller. Afstand til kyst minimum 4 km. Havvind Århus Bugt er 

med sin placering i Århus Bugten ikke blandt de 8 udvalgte placeringer og overholder ikke 

minimums afstand til kysten, idet havvindmøllerne ønskes placeret 3,3 km fra Tunø og 3,8 km 

fra Nordsamsø. 

  

Med ønsket placering i indre farvand, i småskalalandskab, tæt på fredede Tunø og fredede 

Nordsamsø samt på kanten af Mejlflak, som er Natura 2000 område, opfylder projektet ikke de 

overordnede hensyn, som Regeringen og støttepartier stiller til naturhensyn i fjorde, bugter, vige 

og øhave. 

  

Naturpark Mols Bjerge med markante udsigtspunkter som Tre Høje og Agri Bavnehøj, samt 

Helgenæs med Ellemandsbjerget vil have udsyn til ovennævnte Havvindmøllepark.  

  

Denne unikke natur vil ligge i ”skyggen” af de 200 meter høje havvindmøller, for eksempelvis 

er det højeste punkt på Nordsamsø 64 meter. 

  

VVM-rapporten fremhæver også havvindmøllernes visuelle dominans i området. Heri er jeg 

enig. 

  

VVM-rapporten mangler visualiseringer fra netop Naturpark Mols og Ajstrup By, som er 2 

markante udsigtsområder ved Århusbugten. 

  

Der bor og arbejder ca. 500.000 mennesker i dette område. Det er ligeledes et attraktivt 

turistområde. For alle disse mennesker er Århus Bugten et rekreativt område med store 

naturværdier og mange muligheder for et aktivt fritidsliv. Lad os bevare disse værdier uden 

havvindmøller og lysforurening! 
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I høringsfasen i forundersøgelsen er berørte Grundejerforeninger langs Odderkysten ikke hørt. 

Naturfredningsforeningen i Odder er ikke hørt. 

Det skyldes sikkert at hele projektet er begyndt som en ide i Syddjurs, og er havnet i Odder 

Kommune. Men den demokratiske proces og borgernes indflydelse er tilsidesat! Som borger 

føler jeg mig krænket! 

  

I Havvind Århus Bugt A/S salgsmateriale fremhæves et afkast på ca. 10 % af 

anpartsinvesteringen.  

Den valgte placering i fredet område, begrundes som den eneste økonomiske rentable. Men da 

disse Havvindmølleparker ifølge Regeringen ikke må fremme privatøkonomiske interesser, kan 

jeg ikke se et argument for at placere havvindmøller her. 

VVM-rapporten anviser ikke en alternativ placering, som den skal ifølge loven. Jeg ser et 

alternativ, og det er på ét af de 8 udvalgte egnede områder til Kystnære Havvindmøller. 

  

Med venlig hilsen 

-       Line Hansen  

-       Langelandsgade 60 12 tv.  

-       8000 Aarhus C 
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TIL ENERGISTYRELSEN. ens@ens.dk    Kolding 17-09-2012. 

 

Emne: indsigelse mod opstilling af vindmøller i Aarhus Bugten. 

 

VVM redegørelsen beskriver på forbilledlig vis side 85 Aarhus Bugtens topografi.  

Der fortsættes side 86 med nedenstående oversigtskort fig. 5-39  

 

Personligt mener jeg, at der mangler en beskrivelse af turistmæssige og rekreative hensyn. Her naturligvis 

overfor de fredede områder, der omkranser det påtænkte projektområde.  

Specielt mangler der beskrivelser fra Nord Samsø, der dækker de fredede arealer fra Ballebjerg til 

Issehoved. 

Der blev i 2006 foretaget store naturgenopretninger foranstaltet af Aarhus Amt og EU i samarbejde med 

Naturstyrelsen og Hedeselskabet. 

Denne naturgenopretning mangler kun en ca. 25 meter bred stribe gamle graner for at udsigten fra 

Ballebjerg bliver 180 grader fra øst om Tunø, ind over Aarhus til Helgenæs.   

Det er kun et spørgsmål om få år inden disse graner falder. 

Disse store områder har stor turistmæssig betydning for Samsø, ligesom samsingerne finder rekreation i 

området. 

En sidebemærkning er, at området er et af de få områder i Danmark, hvor der er så få lyskilder, at 

mattemørket bliver totalt i nætter uden måne. 

Dette vil ødelægges af vindmøllernes lysgivere.   

 

Fra side 86 citeres afsnittet om ”områder af særlig landskabelig interesse består af ” 

1: særprægede eller sjældne landskaber. 

2: særligt varierede landskaber eller landskaber, der bryder et ellers monotont område. 

3: landskaber hvor der er samspil med bevaringsværdige kulturmiljøer. 

4: kystlandskaber der visuelt har en sammenhæng med havet. 

 

Disse fire punkter er så rigeligt beskrivende for Aarhus Bugten. 

Vindmøller kan kun være et negativt og ødelæggende element i disse enestående naturområder, der som 

nævnt yderligere er præget af fremsynede landskabsfredninger. 

 

Man kan få fornemmelsen af, at HÅB taler som Ulven i Den Lille Rødhætte. 

Der tales højt om grøn energi, og ingen er imod grøn energi. 

Vindmøllelauget taler på sin hjemmeside om forrentning som pensionsopsparing. 

HÅBs brochurer om køb af vindmølleanparter lover ”op til 10 % forrentning”. 

 

Det er muligt at de virkelige argumenter er prestige for Aarhus og kolde kontanter.     

Uanset om det ene eller det andet skulle være virkelighed, er virkningen på det landskabelige miljø omkring 

Aarhusbugten en voldsom negativ påvirkning. 

Da 200 meter høje havvindmøller ikke er gennemprøvede, kunne man frygte, at folkene bag havvindmølle 

projektet indledningsvis overdriver møllestørrelsen, og ansøger om 200 meter høje vindmøller, men blot 

håber på at få lov til 150 meter høje vindmøller. 

 

mailto:ens@ens.dk
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DERFOR ER MIN PÅSTAND: 

AARHUSBUGTEN ER ET SÅ SMUKT, BEVARINGSVÆRDIGT OMRÅDE MED MANGE FREMSYNEDE 

LANDSKABSFREDNINGER, AT OPSTILLING AF VINDMØLLER IKKE ER MULIGT AT INDPASSE I NATUREN 

UANSET MØLLERNES HØJDE. ALMENHEDEN VIL MISTE ET ENESTÅENDE STYKKE NATUR. 

 

DER BØR SÅ OVERHOVEDET IKKE GIVES TILLADELSE TIL OPSTILLING AF VINDMØLLER I OMRÅDET. 

 

Venlig hilsen 

Jytte Holm. 

Assensvej 7. 6003 Kolding. E mail: jytteogvagnholm@gmail.com  

Bekræftelse af modtagelse af indsigelsen og læsbarheden af den vedheftede fil bedes bekræftet. 

  

mailto:jytteogvagnholm@gmail.com
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Bilag: side 86 og 87 fra VVM rapporten. 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

 



111 

 



112 

 

 
  



113 

 

Energistyrelsen 
 

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelser imod den planlagte opførelse af en havmøllepark nord for Tunø, da 
jeg mener, det vil være totalt ødelæggende for det sårbare narturområde. 

Desuden får mennesker tinitus af den lavfrekvente støj, der udsendes fra møllerne. 

Jeg synes, de skal stå i et område, der i forvejen er ødelagt af industri, hvor naturen er ødelagt i forvejen. 
 

Med venlig hilsen 
 

Helle Haagemann 
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Jens Christian Haaning 

Klostergade 58A 1 

8000 Aarhus C 

30638475 

vjchaa@stofanet.dk                                                                     Aarhus d. 16 september 2012 

 

 

Energistyrelsen. 

Vedr. VVM af havvindmøller ved Mejlflak. 

 

 

Placeringen er meget uheldig set i lyset af de omfattende naturfredninger der i flere generationer er 

foretaget omkring Aarhus Bugten. 

 

Tunø er bortset fra områder til beboelse og sommerhuse helt naturfredet. Store dele af Nordsamsø 

er fredet. Ligeledes er Mols Hoved samt Vosnæshalvøen fredet. 

Stat og kommuner har opkøbt betydelige arealer langs Aarhus Bugten, på Helgenæs og  Mols. 

Der er etableret Nationalpark i Mols bjerge. 

 

Almenvellet har således gjort sig betydelige anstrengelser for at beskytte og sikre offentlig adgang 

til disse områder som rummer store naturværdier og ikke mindst enestående udsigter over bugten. 

 

200 m høje vindmøller vil være ca 10 gange så høje som Tunøs højeste punkt, ca 3 gange så høje 

som Nordsamsøs højeste punkt, og ca dobbelt så højt som Ellemandsbjerget på Helgenæs. 

 

Vindmøllerne vil således blive det altdominerende landskabselement i Aarhusbugten på bekostning 

af det landskab der er gjort så store anstrengelser for at bevare gennem fredninger og opkøb 

 

Denne placering virker således hverken gennemtænkt eller rimelig, og i stedet bør man følge de 

retningslinier Energistyrelsen har udarbejdet.. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Christian Haaning 
  

mailto:vjchaa@stofanet.dk
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Under læsning af Odder Avis faldt jeg over  et bemærkelsesværdigt citat af Odder Kommunes 

borgmester Elvin Hansen. Bemærkningen faldt i forbindelse med avisens omtale af den debat, der 

har været vedr. planerne om opstilling af havvindmøller i Aarhus bugten. Borgmesterens 

bemærkning var stilet til modstanderne af planerne og lød ordret citeret:” Køb en anpart i projektet. 

Når der er forbindelse til baglommen, så er det nok ikke så slemt alligevel”. 

Den gode socialdemokratiske borgmester slår hermed fast, at opstillingen af havvindmøllerne er et 

rent kommercielt projekt, og deri har han ganske ret . 

Selskabet navngivet HÅB, der skal stå for opførelsen og driften af møllerne, er et aktieselskab. 

Altså et helt almindeligt aktieselskab med aktionærer, overskud/underskud og udbyttebetaling. 

Aktionærerne er de omkring bugten beliggende elselskaber med 80% af aktiekapitalen og 

Vindmøllelaug Århus Bugt med 20 %. Almindelige borgere kan købe anparter i vindmøllelauget, 

og dermed blive medejere af de 20% aktiekapital lauget besidder På vindmøllelaugets hjemmeside 

oplyses det, at køb af anparter er en ”win-win situation”, idet selskabet laver grøn energi og 

forventer at kunne udbetale et pænt udbytte. Vi har altså at gøre med et kommercielt A/S, der 

producerer en vare med det formål at skabe størst mulig profit  og dermed kunne udbetale et 

tilfredsstillende udbytte til sine aktionærer. At produktet, man tjener sine penge på, er yderst 

respektabelt er indiskutabelt, men der er der iøvrigt så mange andre produkter, der er. 

For at tydeliggøre konstruktionen kunne man forestille sig at de 80 % af aktiekapitalen ikke var ejet 

af de lokale elselskaber men af Mærsk, som også opererer i energibranchen, og de 20 % af private 

borgere i Århus området. Den eneste forskel er, at aktiekapitalen er fordelt anderledes, ellers er det 

samme selskab med samme forretningsmodel. Om det havde været en realitet med Mærsk som 

hovedaktionær, er det vel tvivlsomt, om der havde været den massive politiske velvilje overfor 

projektet om at opstille tyve 200 m høje vindmøller i Århus Bugten, ligesom man vanskeligt kan 

forestille sig, at et tidligere medlem af Byrådet i Århus for Enhedslisten stiller sig til rådighed som 

bestyrelsesformand i selskabet. Men selv om de aktuelle aktieejere åbenlyst er mere spiselige for 

det politiske system, rokker det dog ikke ved det faktum, at  konstruktionen er  klassisk 

privatkapitalistisk. 

Det er altså et kommercielt, konventionelt aktieselskab, som ansøger om at få stillet et ganske 

betragteligt område af Århus Bugten vederlagsfrit til rådighed for deres produktionsapparat, som 

forventes at skaffe selskabets aktionærer et pænt udbytte. 

Men er det ret og rimeligt at videregive dette areal vederlagsfrit , når almenvellet  gennem 

generationer har fredet store dele af det omliggende landskab bestående af Århus Bugtens kyster og 

øer, ligesom Århus Kommune med stor forudseenhed har opkøbt hele kyststrækningen fra centrum 

til Ajstrup Strand. Dette gjort for at værne om det enestående landskab, der er omkring bugten og 

byen, samt skabe let tilgængelighed for alle  til de vide udsigter, der findes overalt i landskaberne 

omkring bugten. 

Tyve 200 m høje vindmøller vil blive det dominerende landskabselemet i bugten, og ikke de 

landskaber tidligere generationer anså som så værdifulde, at de fredede eller opkøbte dem. 

For at illustrere den visuelle effekt af møllerne kan man forestille sig, at man står på Trehøje i 

Nationalpark Mols og ser mod syd mod Ellemandsbjerget på Helgenæs, Sydvest for det vil man se 

møller der er dobbelt så høje som Ellemandsbjerget, tre gange så høje som Ballebjerg på 

Nordsamsø, samt ti gange så høje som det højeste punkt på Tunø. 

Grøn energi er en god ting, men mon ikke det er bedre og fornuftigere at lade det offentlige eller 

offentligt ejede selskaber tage sig af drift, placering samt fortjeneste til gavn for almenvellet. 

Men om møllerne bliver en realitet, vil jeg bestemt som aktiv kapitalist tage borgmesterens ord ad 

notam og investere i nogle anparter, som efter det oplyste kan blive en god pengeanbringelse, og 

stadig ifølge borgmesteren vil bidrage væsentligt til at mildne ærgrelsen over Aarhusbugtens tabte 

horisont. 
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Jens Christian Haaning 

Klostergade 58A 1 

8000  Aarhus C  
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Kysing Næs 14. september 2012 

Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Projektet overordnet. 

1. Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet 
udgår fra en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 
Der er langs Odderkysten meget lidt folkelig forståelse for, at et projekt, der har 
udgangspunkt i ”ønsker om et investeringsprojekt” blandt borgere i Syddjurs Kommune, 
ender med, at alle ulemper og gener eksporteres til et sårbart og rekreativt område langs 
Odderkysten. Så langt væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  
Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 
Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 
bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 
forekommer at basere sig på en mærkelig form for logik, hvor man ikke drager den 
nærmeste konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er 
tilfældet, så er Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 
 

2. På ENS Hjemmeside ligger under samme link som VVM redegørelsen flere andre rapporter: 
 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 
fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 
 
Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 
området ved Mejlflak er ikke udpeget. 
Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at 
Mejlflak-projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser til forundersøgelser 
allerede givet, at det ikke var nødvendigt at medtage området i screeningen. 
Vi finder, at der er 2 ting at sige hertil: 

 For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at området 
ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne størrelse,  
hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte uharmoniske og 
rodede opstilling. 

 For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet 
opstillingsområde og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs 
Odderkysten, så havde det vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt 
denne placering til høring hos de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man 
ikke, man har bare maset på for at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt 
og med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  
Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 
Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 
kyst, hvad siger I til det? 
Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  
Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 
man offentliggør screeningen. 
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Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 
projekt Mejlflak.  

I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 
undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 
havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave 
og sunde - - - ”. 
Vi mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen 
er igen den samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver 
man ikke respektere noget som helst. 
Det finder vi ikke i orden. 

 
Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m. højde. Sammenligningsvis er pylonerne på 
Storebæltsbroen 250 m høje. 

 Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, 
som skal blinke 40 gange i minuttet.  

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj.   Ingen ved hvad 
den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før den 
høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden at 
man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 
er blevet endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. Menneskenes 
værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 
industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 
hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 
mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene af rekreative 
grunde. 
 

Slutbemærkning 
Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 
forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 
sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion 
ønsker vi ikke at gå ind i. Den må føres i andre fora. 
Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, så må man have folket med. Der må være 
folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 
træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  
 
 
Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 
rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være 
blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
 
Konklusion 
 



119 

 

 Vi kan af ovennævnte grunde ikke anbefale, at ovennævnte projekt gennemføres. Vi 
henholder os til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som 
opstillingsområde. 
 

 Subsidiært må vi anbefale, at det påtænkte industriområde flyttes: 
o Til et område, hvor det ikke er til gene for nogen.  
o Til et område, som i forvejen er forstyrret. 

 

 Tertiært må vi anbefale, at industrianlægget modereres til en vindmøllestørrelse, svarende 
til de eksisterende møller v. Tunø 

 
 
Ole Brehm Jensen 
Anne-Marie Pabst Jensen 
Mejlgade 43 B1. 
8000 Århus C 
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Protestskrivelse angående havvindmøllepark Mejlflak 

Projektet overordnet 

1.     Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet udgår fra 

en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 

Jeg har ingen forståelse for, at et projekt, der har udgangspunkt i ”ønsker om et investeringsprojekt” 

blandt borgere i Syddjurs Kommune, ender med, at alle ulemper og gener eksporteres til et sårbart 

og rekreativt område langs Odderkysten. Så langt væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  

Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 

Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 

bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 

forekommer at være baseret på en mærkelig form for logik, hvor man ikke drager den nærmeste 

konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er tilfældet, så er 

Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 

  

2.     På ENS Hjemmeside ligger under samme link som VVM redegørelsen flere andre rapporter: 

  

      Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten. 

Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
  

      Udpegning af områder til kystnære havmøller. 

  

Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men området ved 

Mejlflak er ikke udpeget. 

Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at Mejlflak-

projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser til forundersøgelser allerede givet, at det 

ikke var nødvendigt at medtage området i screeningen. 

Efter min mening er der  to ting at sige hertil: 

      For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at området 

ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne størrelse,  

hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte uharmoniske og 

rodede opstilling. 

      For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet opstillingsområde 

og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs Odderkysten, så havde det 

vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt denne placering til høring hos 

de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man ikke, man har bare maset på for 



121 

 

at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt og med så lidt offentlig 

opmærksomhed som muligt.  

Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 

Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 

kyst, hvad siger I til det? 

Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  

Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 

man offentliggør screeningen. 

Jeg finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 

projekt Mejlflak.  

I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet undtaget, 

fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af havmøller. Det gælder 

først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og sunde - - - ”. 

Jeg mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen er igen 

den samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver man ikke 

respektere noget som helst. 

Det finder jeg ikke i orden. 

 

Projektets detaljer 

      Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

      Der er tale om møller på 200 m højde. Sammenligningsvis er pylonerne på Storebæltsbroen 250 m 

høje. 

      Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

      Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, som skal 

blinke 40 gange i minuttet.  

      Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj.   Ingen ved hvad den 

lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før den høres med øret. 

Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden at man egentlig kan høre den. 

      VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder er blevet 

endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. Menneskenes værdier er helt 

andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en industrialiseret verden. Nu vil man 

industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, hvor mennesket kan søge sine egne værdier, 

og dette anlæg vil berøre tusindvis af mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, 

bort fra lysene af rekreative grunde. 

  

Slutbemærkning 
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Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 

forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 

sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion skal 

jeg ikke gå ind i her. 

Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, må man have folket med. Der må være 

folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 

træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  

  

  

Jeg finder det helt uacceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, rekreativt 

område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være blevet 

friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  

  

Konklusion 

       Jeg er af ovennævnte grunde imod, at ovennævnte projekt gennemføres. Jeg henholder 

mig til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som opstillingsområde. 

  

  

Jette Kvolbæk Jensen 

35, Am Bounert 

L-6975 Rameldange 

  

  

Christian Christensens Vej 34 

Kysing Næs 

8300 Odder 
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Til 
Energistyrelsen 

  
Vedr.: Planer om en havvindmøllepark ved Mejlflak. 

  

Denne henvendelse skal betragtes som en indsigelse mod planerne om etablering af en havvindmøllepark i 
Aarhus bugten ved Mejlflak mellem Samsø nord, Tunø og Kysing Næs. 

  
Området ved Mejlflak er et meget uheldigt valg, bl.a. fordi det ligger midt i et øhav med småskala 

landskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående morænelandskaber, der 

bør friholdes for så stort et indstrimølleprojekt, som der her er tale om. 
  

Set fra Odderkysten vil vindmøllerne generelt komme til at dominere horisonten - fra Kysing Næs vil 
møllerne f.eks. fylde halvdelen af horisonten. Om natten vil vindmølleparken være særdeles synlig, da 

møllerne skal blinke hvidt 40 gange i minuttet. 
  

Det er vores opfattelse, at vindmølleparken er fejlplaceret, for ifølge Havmølleudvalget, der har udpeget 16 

kystnære områder til vindmøller, bør fjorde, vige, øhave og sunde helt friholdes for vindmølleparker. 
Udvalget mener også, at der fra fredede områder skal være mindst 4 kilometer til vindmøllerne, men heller 

ikke det overholder vindmølleparken på Mejlflak, da den er placeret 3,3, kilometer nord for den fredede 
Tunø. 

  

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at offentliggørelse af projektet burde have været indledt på et 
langt tidligere tidspunkt end tilfældet har været. For mit vedkommende blev jeg først opmærksom på sagen, 

da et medlem af vores grundejerforening fortalte om det. 
  

  
Med venlig hilsen 

  

Jette og Jørgen Laurs Jensen 
Christian Christensensvej 16 

8300 Odder 
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Til Energistyrelsen, 
  

Der henstilles til, at de relevante myndigheder i forbindelse med vurderingen af, om der skal gives tilladelse 
til at opføre havvindmøller på Mejlflak, følger den nyligt lagte nationale plan for placering af havvindmøller. 

  

Vi har at gøre med en helt ny type havvindmølle - meget større end hidtil kendte projekter - som for os og 
vores efterfølgende generationer markant vil ændre landskabet. 

  
Der er involveret stærke lokale investor interesser og industrielle interesser i projektet, hvilket da også 

afspejles i de (af samme interesser betalte) udførlige undersøgelsesrapporter, og det er vanskeligt for den 

menige borger at forholde sig til dette omfangsrige materiale. 
  

MEN disse rappoter forholder sig ikke til det helt afgørende overordnede spørgsmål i denne sag: Vil vi 
overhovedet i Danmark tillade en så stor og markant havvindmøllepark opført på dette sted. 

  
Placeringen er omkranset af land til alle sider - kystnært land. Tunø, Samsø, Helgenæs, Kysing Næs. Og 

midt i dette ø landskab vil man placere vindmøllerne. Og så er det oven i købet lige klods op af et Natura 

2000 område. 
  

Ud over de visuelle gener (nat og dag), som vil påvirke øhavet samt de omliggende landskaber og kyster for 
bestandigt, bør man også tage hensyn til, at området er et mekka for lystsejlere - såvel sejlerturister som de 

lokale sejlere fra hele Aarhus Bugten. Vindmøllerne vil blive placeret midt i mange lystsejleres yndlingsrute til 

f.eks. Tunø, som hvert år tiltrækker tusindvis af sejlerturister.  
  

Der er tale om et rekreativt område for MANGE mennesker i det Østjyske område - til land og til vands - og 
en så markant havvindmøllepark i hjertet af dette område, vil for bestandigt være en skamplet på 

landskabet.  
  

Se på de kriterier, som nu er opstillet for den fremtidige placering af havvindmølleparker i Danmark. Det er 

åbenlyst, at vindmøller på Mejlflak ikke opfylder disse kriterier. 
  

Investorerne bag Mejlflak projektet var ved opstart af VVM undersøgelserne udmærket klar over, at der var 
en national planlægning vedrørende placering af havvindmøller under vejs, men har tilsyneladende valgt at 

"tage risikoen" og gå i gang med VVM forundersøgelser på Mejlflak, uden at vide om de nationale 

undersøgelser ville munde ud i en blåstempling af denne placering. 
  

Det har de nationale undersøgelser som bekendt ikke gjort. Tvært imod.  
  

Der henstilles til, at den ovenfor omtalte fremskyndelse af processen i Mejlflak projektet, hvor man fra de 

ansøgende investorers side ikke har ønsket at vente på udkommet af vurderingen af de overordnede 
samfundsmæssige hensyn i forhold til placering af havvindmølleparker, ikke fører til, at de relevante 

myndigheder herefter tilsidesætter de samfundsmæssige interesser, som de opstillede kriterier skal 
tilgodese, i forhold til vurderingen af Mejlflak projektet. 

  
Det er relevant og påkrævet, at der sker en national styring af placeringen disse store samfundsprojekter - 

uanset om det er private (lokale) investorer, som måske kun har interesse i en "lokal placering", som står 

bag.  
  

Derfor skal de relevante myndigheder nu træde til og se på de kriterier, som er opstillet, og ud fra disse 
træffes deres afgørelse. 

  

En afgørelse, som efter min bedste overbevisning vil munde ud i, at Mejlflak projektet ikke kan tillades. 
  

Alt andet vil være synd for hele området og de mange mennesker, som nyder det unikke farvand og 
den unikke natur og landskabet, som omkranser Mejlflak. 

  
Venligst bekræft modtagelse af denne e-mail. 
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Med venlig hilsen 
Morten Jensen 

Præstelodden 4 
8330 Beder  
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  

 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

mailto:ens@ens.dk
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 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 
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fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 

screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Galten, den 16. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Johnsen 

Egevænget 20 

8464  Galten 
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      20. sept. 2012 

Høringssvar vedr. havvindmøllepark på Mejlflak 

Af den udstedte forundersøgelsestilladelse til Havvind Århus Bugt af 1. juni 2012 fremgår det, at 

Miljøministeriet /Naturstyrelsen ønsker, at regeringens pågående screening for placering af kystnære 

vindmøller, bør være tilendebragt inder der træffes beslutning om placering af disse møller, herunder også 

projekt Mejlflak. Det var Energistyrelsen uenig i, og behandle ansøgningen efter gældende regler.  

Nu ligger rapporten om screening af havmøllers placering til høring sammen med en 

miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet af COWI for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen. 

Det må antages, at anbefalinger i disse rapporter inden længe bliver en del af fremtidens regelsæt for 

placering af kystnære havmøller. 

Havde reglerne været gældende, da Havvind Århus Bugt søgte om tilladelse til en forundersøgelse, ville en 

tilladelse næppe være blevet givet. Der er ikke behørig afstand til fredede områder (Tunø), ligesom 

anbefalingen om at friholde lukkede kystlandskaber, som fjorde, vige m.v. sikkert også ville have resulteret i 

et afslag.  Især da VVM rapporten selv konkluderer, at Århus Bugt er et delvist lukket farvand. 

At udstede en endelig tilladelse til projekt Mejlflak, vil givetvis være i modstrid med det fremtidige regelsæt 

for kystnære havmøllers placering.  Man kan vel næsten postulere, at det vil være at handle mod 

bedrevidende.  

Det juridiske aspekt heraf samt hvilken myndighed, der har beslutningsmagt, kan jeg som lægmand ikke 

vurdere, men anmoder om, at denne problematik inddrages i beslutningen.  

 Beboerforeninger på Samsø, Mols og Tunø står på høringslisten.  Er det en mangel eller en fejl eller…  at 

man ser bort fra adskillige tusinde sommerhusbeboere langs Odderkysten. Man kunne have kontaktet 

”Fællesudvalget for grundejerforeninger langs Odderkysten”. 

 Jeg er selv en af dem, og bor kun lige uden for det, man i VVM rapporten kalder nærområde. Jeg finder det 

yderst kritisabelt, at beboerne langs Odderkysten kun ad omveje blev opmærksom på projektet, og er det i 

strid med regler om offentlig høring?    

Jeg går ind for vindmøller, men kun vindmøller med omtanke. Placeringen på Mejlflak vil efter min 

opfattelse ødelægge et rekreativt område for de ca. 500.000 mennesker, der bor omring bugten. Møllerne, 

der jo nærmest må betegnes som et kæmpe industrianlæg, vil blive markante og vil synsmæssigt forstyrre 

miljøet i bugten. Om natten vil blinkende lamper på møllerne ligeledes virke forstyrrende. 

Min anbefaling er, at stoppe projekt Mejlflak og finde en anden placering, hvor man ikke spolerer et 

følsomt rekreativt område som Århus Bugt. 

Birgit Juhl 
Vestre Ringgade 156   
8000 Aarhus C   Ajstrup Strand  
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Til Energistyrelsen. 
  

Jeg er tilhænger af havvindmøller, men ikke i de indre farvande. 
Danmark har heldigvis en ret stor kystlinje, så det er muligt at udnytte placeringer, hvor der ikke er land 

hele vejen rundt om møllerne. 

  
Jeg håber, fornuften sejrer. 

  
V.h. Eva Jørgensen, 

Bakken 31, Fynshav, 

6440 Augustenborg. 
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Høringssvar vedrørende etablering af havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt.  
 

Indsigelser imod ovennævnte projekt : 

 

Regeringen og dens støttepartier har udvalgt 8 kystnære områder i Danmark, som vurderes 

egnede til opstilling af havvindmøller. Afstand til kyst minimum 4 km. Havvind Århus Bugt er 

med sin placering i Århus Bugten ikke blandt de 8 udvalgte placeringer og overholder ikke 

minimums afstand til kysten, idet havvindmøllerne ønskes placeret 3,3 km fra Tunø og 3,8 km 

fra Nordsamsø. 

 

Med ønsket placering i indre farvand, i småskalalandskab, tæt på fredede Tunø og fredede 

Nordsamsø samt på kanten af Mejlflak, som er Natura 2000 område, opfylder projektet ikke de 

overordnede hensyn, som Regeringen og støttepartier stiller til naturhensyn i fjorde, bugter, vige 

og øhave. 

 

Naturpark Mols Bjerge med markante udsigtspunkter som Tre Høje og Agri Bavnehøj, samt 

Helgenæs med Ellemandsbjerget vil have udsyn til ovennævnte Havvindmøllepark.  

 

Denne unikke natur vil ligge i ”skyggen” af de 200 meter høje havvindmøller, for eksempelvis 

er det højeste punkt på Nordsamsø 64 meter. 

 

VVM-rapporten fremhæver også havvindmøllernes visuelle dominans i området. Heri er jeg 

enig. 

 

VVM-rapporten mangler visualiseringer fra netop Naturpark Mols og Ajstrup By, som er 2 

markante udsigtsområder ved Århusbugten. 

 

De 200 meter høje vindmøller skal belyses døgnet rundt. Hvidt blink med 2 blink på hver mølle, 

som blinker 40 gange i minuttet – dvs at de 20 møller blinker tilsammen 96.000 blink i timen 

døgnet rundt! 

Da den menneskelige hjerne opfatter blink som advarsel, vil disse blink registreres i hjernen, og 

påvirke mennesker. 

Gult projektørlys skal oplyse fundamenterne, og vil også være synligt i stor afstand. 

Det er min påstand at Havvind Århus Bugt vil fremstå som et industrianlæg, som er synligt i 

hele Århus Bugt – inkl. Århus By i hele døgnet.  

Der bor og arbejder ca. 500.000 mennesker i dette område. Det er ligeledes et attraktivt 

turistområde. For alle disse mennesker er Århus Bugten et rekreativt område med store 

naturværdier og mange muligheder for et aktivt fritidsliv. Lad os bevare disse værdier uden 

havvindmøller og lysforurening! 

 

Lavfrekvent lyd er en lydforurening , som vil kunne høres på Tunø og Nordsamsø ifølge VVM 

og Rambøl. Fastboende og turister vil blive berørt af denne gene med sikkerhed. Det er usikkert, 

om beboere langs Odderkysten vil kunne høre den lavfrekvente lyd, da man mangler endelig 

data på møllerne. Havvindmøllerne er endnu ikke konstrueret. Videnskaben er usikker på 

langtidspåvirkninger af lavfrekvent støj. Jeg mener, at denne usikkerhed også taler for, at afslå 

projektet.   

 

I høringsfasen i forundersøgelsen er berørte Grundejerforeninger langs Odderkysten ikke hørt. 

Naturfredningsforeningen i Odder er ikke hørt. 
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Det skyldes sikkert at hele projektet er begyndt som en ide i Syddjurs, og er havnet i Odder 

Kommune. Men den demokratiske proces og borgernes indflydelse er tilsidesat! Som borger 

føler jeg mig krænket! 

 

I Havvind Århus Bugt A/S salgsmateriale fremhæves et afkast på ca. 10 % af 

anpartsinvesteringen.  

Den valgte placering i fredet område, begrundes som den eneste økonomiske rentable. Men da 

disse Havvindmølleparker ifølge Regeringen ikke må fremme privatøkonomiske interesser, kan 

jeg ikke se et argument for at placere havvindmøller her. 

VVM-rapporten anviser ikke en alternativ placering, som den skal ifølge loven. Jeg ser et 

alternativ, og det er på ét af de 8 udvalgte egnede områder til Kystnære Havvindmøller. 

 

Med venlig hilsen 

 

Inge Jørgensen 

Chr. Christensensvej 4 

8300 Odder 

 

Saralystparken 16, 1.th 

8270 Højbjerg 

-  
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Energistyrelsen,                                                                                                        28.08.2012 

Amaliegade 44, 

1256 København K.                              

 

HØRINGSSVAR – VINDMØLLEPARK - MEJLFLAK – SAMSØ 
 

Gennem snart 35 år er min familie og jeg kommet på Samsø, som er en af Danmarks smukkeste 

og landskabsmæssigt mest varierede øer. 

 

Jeg erfarer nu, at der påtænkes opført 20 vindmøller med en højde på 150-200 meter ude i Århus 

bugt, nogle kun 4 km ude i vandet mod Nordby bakkers fredede arealer på Samsø. 

Jeg kommer også ofte på Fanø, hvor synsindtrykket fra den store vindmøllepark om dagen, 13 km 

fra Blåvand og 20 km ude i vandet fra Fanø er til at bære. Til gengæld flænses himlen af et lyshav 

af blinkende lygter fra møllerne. Et lysenferno, der skal advare fly og skibe, men som spolerer hele 

synsindtrykket af dele af Vesterhav, så snart tusmørket falder på.  

Herefter, at tænke på effekten af lysglimt, utallige gange i minuttet fra disse ekstremt høje 

Samsømøller kun 4 km fra land er skræmmende. 

Århus bugt omfatter Mols Bjerge, smukke attraktive arealer på Århussiden, Samsø og Tunø. Et 

enestående og til dels fredet naturområde i Danmark, som nu er i fare i den vedvarende energis 

hellige navn. 

At man påtænker opstilling af et kæmpe industrianlæg på dette sted, hvor tusindvis af turister, 

lokale beboere og sommerhusfolket gennem tiden har nydt og beundret dette enestående syn over 

bakkerne ud mod det åbne hav virker absurd.  

Så vidt jeg ved, har EU endog ofret mange millioner på naturbeskyttelse netop i Nordby bakker 

og folk fra nær og fjern – fra ind og udland beundrer og værdsætter dette unikke naturområde.   

Har man overhovedet testet disse mastodonter i det virkelige liv vedrørende støj, lys og 

synseffekter i kystnære områder?  Nej, det har man ikke, man har kun simuleret! 

Når milliarderne er brugt på køb og opstilling, så står møllerne minimum 25 år, og intet kan gøres 

om. Det virker som en meget stor miljømæssig gambling med naturen. 

Regeringen har bestemt, at en stor del energi fremover skal komme fra vedvarende kilder, men hvad 

hjælper det at gavne en del af miljøet, når man samtidigt ødelægger en anden, endog fredet del. 

Min opfattelse er, at man er gået meget stille med dørene fra vindmøllelauget side. Projektet er ikke 

folkeligt forankret og synes drevet mere af privatøkonomiske og miljøreligiøse synspunkter.   

Meget står på spil. – Den katastrofe det er for miljøet synsmæssigt, lydmæssigt og lysmæssigt 

at opstille disse mastodonter kan som sagt ikke tilbagekaldes. Derfor bør man meget klart og 

nøje overveje alternative opstillingsløsninger. 

Med venlig hilsen 

Niels-Jørgen Jæger 

 

 

Mosehøjvej 46a, 2920 Charlottenlund 
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Jeg refererer til indsendte Høringssvar af 28.8.2012 og skriver igen for at gøre indsigelser i forbindelse med 
den påtænkte opførsel af 20 kæmpe havvindmøller i det kystnære område ved Samsø, Tunø, Mols Bjerge 
og Århus.: 
 
Jeg henviser i den forbindelse til Overfredningsnævnets kendelse om  ”Kragemose- og Issehovedfredning”, 
j.nr. 2319/76.  
 
Siden 1941 har en lang række instanser behandlet, afsagt kendelser og involveret snesevis af 
embedsmænd, advokater i arbejdet med servitutter, strandbeskyttelse og naturbeskyttelse  i det hele taget i 
en indskrænkning af brugen af nævnte området for at beskytte dette enestående naturområde. 
 
Det drejer sig bl.a. om Naturfredningsrådet, Fredningsudvalget for Århus Amt, Overfredningsnævnet, 
Taksationskommissionen ved naturfredning, Samsø Kommune, Planstyrelsen v/Miljøministeren, 
Energistyrelsen m.v. 
 
Ting som maling af facader på de enkelte huse, forbud mod plukning af blomster, naturbeskyttelse generelt, 
adgangsveje, benyttelse af stier i området, nedtrædning af området, strå- eller rør belægning af de enkelte 
huse, ændring af husfacader, de mindste ændringer af synslinier i landskabet, dyrehold, 
afgræsningsbestemmelser, hegnssyn, plantning eller fældning af blot et enkel busk eller træ og mange 
andre større og mindre ting.  
 
Alt sammen for at bevare dette originale og i Danmark enestående fredet naturområde. 
 
Jeg formoder, at lignende fredningshensyn er foretaget for Mols Bjerge, på Tunø og måske på visse steder i 
bugten ved Århus. 
 
Det virker derfor helt og aldeles absurd og grotesk at man så vil opføre dette kæmpe industrianlæg med 
svingende møllevinger og blinkende lys i nærheden af et sådan landskab. 
 
 
Med venlig hilsen 
Niels-Jørgen Jæger 
 
 
Mosehøjvej 46a 
2920 Charlottenlund 
  



142 

 

 
H Ø R I N G S S V A R  
  

  
Jeg tillader mig at tilføje en krafik til mit høringssvar af 28.8.2012. 
  
Den viser en 187 meter høj havmølle, som nogenlunde svarer til de møller, man påtænker opstillet i Århus 
bugt udenfor Samsø.( 150-200 meter) 
  
Næsten 5 gange størrelsen af Rundetårn og kun ca. 50 meter lavere end Pylonerne på Storebæltsbroen.  
  
Endnu en påmindelse om hvilken miljømæssig katastrofe man påtænker opstillet "midt" i et sårbar, unik 
naturområde. 
  
Med venlig hilsen 
Niels-Jørgen Jæger 
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att.: Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard, 
 
 
Kære Martin Lidegaard, 
 
 
Jeg skriver direkte til dig ifm ovennævnte påtænkte opstilling af havvinmøller i Århus bugt, nær fredede 
områder på NordSamsø.  Der har været høringssvar til Energistyrelsen den 21. september i år, men jeg 
ønsker, at du er helt klar over, hvad her er på spil. 
 
Alternativ energi - Jo vist. Men man kan altså købe guld for dyrt. I dette tilfælde ved at opføre 20 
megastore HAVVINMØLLER i et lukket farvand klods op ad vel Danmarks smukkeste naturområde.  
 
Vi taler om møller på 150-200 meters højde. Altså optil 5 gange rundetårn og kun 50 meter lavere end 
kæmpe pylonerne på Storebæltsbroen. Et gigantisk industrianlæg, hvoraf alene 10 møller ønskes placeret 
kun 4 km udenfor nordspidsen af Samsø. Visuelt, med den højde, vil det set ud, som om de nærmes står i 
strandkanten. 
 
Møllerne udsender støj og særligt når tusmørket falder på, vil tusinde lysglimt fra møllerne spolere enhver 
naturoplevelse. Vi taler om et unikt skue henover enestående bakker, efterladt fra istiden, og ud over 
bugten. 
 
Jeg håber at ministeren er klar over, hvad man er i færd med af ødelæggelser. 
 
Vi har at gøre med et af Danmarks allersmukkeste naturområder. Værdsat af øens beboere, turister fra ind 
og udlandet samt sommerhusfolket. En perle i Danmark, hvor man i mange, mange år har vedtaget den ene 
lov, bestemmelse og servitut efter den anden for at bevare og udbygge fredningen af Nordby Bakker. 
Danmark men også EU har bidraget med mange, mange penge til fredningsformål i området. 
 
Man må knap nok plukke en blomst i området og bakkerne bliver nidkært holdt ved lige med naturpleje og 
græsning. De få huse i området er pålagt strenge restriktioner med hensyn til udseende og intet må ændres. 
Dette fantastiske område, med fri adgang for tusindvis af danske og udenlandske turister vil for altid ændre 
karakter, hvis kæmpe industrivindmøller på så nært hold for lov til at skæmme naturen. 
 
Andre og nyrerne alternative energikilder er under udvikling – om føje år kan bølgeenergi, solenergi og hvem 
ved måske supplere eller erstatte vindmøller. 
 
Men har man først givet tilladelse til denne placering, så vil disse mastodonter, med deres milliard 
investering stå de næste mange årtier. Og intet kan laves om. 
 
En kæmpe fejltagelse og en skamplet på en enestående natur, her repræsenteret ved de fredede Nordby 
Bakker. 
 
Jeg ønsker ikke et standardsvar fra dine embedsmænd, men beder til at du selv læser og besvarer dette 
brev. 
 
Dette er en meget alvorlig sag for Danmark natur. 
 
Med venlig hilsen 
Niels-Jørgen Jæger 
 
 
Mosehøjvej 46a 
2920 Charlottenlund 
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Til energistyrelsen 

Afdeling for opstilling af havmølleparker. 

 

Undertegnede vil med dette på det kraftigste udtrykke min misbilligelse af planer om 

opstilling af mega vindmøller i den indre del af Aarhusbugten. 

I øvrigt kan jeg tilslutte mig vedhæftede læserbrev af Egon Jørgensen, Akelejevej 9, 

Risskov - bragt i Jyllands Posten 11. september 2012. 

Der er jo skrevet meget om dette emne, men jeg synes, at han i sit korte indlæg 

rammer sagens kerne, så det bliver begribeligt for enhver, der holder af natur. 

 

Om formand for NRGI Søren Egge Rasmussens forslag om at bestille og betale anparter 

forlods, kan jeg kunne sige, at jeg finder det en usmagelig form for privatkapitalisme, 

der blot lokker svage sjæle med højere udbytte end man ellers kan forvente i en 

lavrentetid. 

At indbetalingen delvis tabes, hvis projektet droppes viser jo blot, at det moralsk er 

helt ude i hampen – var det ”Jørgen Hattemager”, der fremsatte tilsvarende ville han 

blive betegnet kriminel. 

Der var møde i Odder, hvor jeg desværre var forhindret i at deltage, men har fået 

refereret statsaut. revisor Karsten Sattrups indlæg, hvori han skarpt kritiserede de 

økonomiske aspekter. 

 

Odder Avis citerer borgmester Elvin Hansens udtalelse ”Hvis man er træt af udsigten til 

en vindmøllepark ved Mejlflak, skal man bare købe en anpart. 

Når så det giver overskud, gør det næppe så ondt” – lader én tilbage med spørgsmålet: 

Har han ikke sat sig ind i anpartsproblematikken eller er han også at betegne som 

kriminel? Dybt pinligt!   

 

Venlig hilsen 

Poul-Erik Kamper 

Norsmindevej 203 

8340 Malling 
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Til Energistyrelsen 
  
Jeg vil hermed ytre min modstand mod vindmølleplanerne ved Mejlflak i Aarhus bugt. 
  
Jeg er generelt stor tilhænger af vindenergi, men installationerne skal tage hensyn til naturen. 
  
Det er urimeligt at opstille kæmpe store HAV-vindmøller i en BUGT!  
Så store vindmøller bør længere fra land og ud på havet. 
 

Venlig hilsen 

  
Gitte Kielberg 

Kunstnerisk leder af Teatret Kimbri 
Tlf. 50 42 35 13 

www.teatretkimbri.dk 
  

http://www.teatretkimbri.dk/


147 

 

Vedr. placering af havvindmøllepark v. Tunø, Samsø. 
  
Hvorfor skal så store vindmøller overhovedet placeres i/i nærheden af en bugt, som har de 
smukkeste omgivelser, som tusinder af mennesker nyder året rundt? 
Når nu Folketinget netop har vedtaget, at otte bestemte områder skal lægge vand til 
havvindmøller. Placeringen af disse havvindmølleparker bliver der nøje lovgivet om, men se om 
HAAB følger disse regler, selvom de er lige på trapperne. 
  
Dersom den planlagte vindmøllepark rykkes længere mod nord for at fjerne sig fra Tunø og Samsø, 
vil placeringen blive en knytnæve i synet på alle naturelskere hele bugten rundt. Og det siger ikke 
så lidt. 
Udover de fastboende langs hele kysten samt sommerhusejerne er de forholdsvis bynære 
rekreative områder i  Risskov og Egå samt skovene og strandene fra Århus og langs hele kysten til 
Dyngby af stor attraktionsværdi for titusinder af mennesker. Hvad vil de sige til at få udsigten ud 
over havet blokeret af mange mastodont-vindmøller? 
  
Hvordan ligger det lige med placeringen i forhold til Natura 2000-området? 
  
Hvad med i stedet at opføre møllerne ved Anholt, hvor der i forvejen er etableret en 
vindmøllepark. Her er der allerede etableret tilslutning til kysten, så der kunne spares mange 
penge ved at undgå at skulle etablere selv. 
  
Det er grotesk, at det er ‘forbrugernes egne organisationer’ som står bag dette projekt – sammen 
med interessenter med kapitalinteresse. Her imod kæmper æstetikken forgæves. 
  
Forhåbentlig sidder der nogle fornuftige hoveder i Energistyrelsen, som kan se lidt mere nuanceret 
på projektet end bare falde på halen over dets størrelse og kapitalen bag. 
  
Jeg er ikke sikker på, at det vil blive så god en forretning for forbrugerne – men det er jo en hel 
anden sag! 
  
Venlig hilsen, 
  
Bodil Kristensen 
Svalevænget 1 
8330 Beder 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk


149 

 

 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke blive totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

København, den 20. september 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Kristensen 

Gormsgade 1, tv. 

2200 København N 
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Høringssvar vedrørende HAAB/Havvindemøllepark 

Mejlflak 
 

Indledende bemærkninger/Historikken 

 

Ideen til en havvindemøllepark i Århusbugten er opstået blandt en kreds af enkeltpersoner i 

Syddjurs Kommune. Tanken var at placere en vindmøllepark i det kystnære område et sted i bunden 

af bugten. Af forskellige grunde blev denne placering opgivet, og man fortsatte så med at undersøge 

bugten længere og længere syd for Århus og endte faktisk med at vælge en placering helt ude af 

bugten. Området ved Mejlflak er et uheldigt valg, da det ligger midt i et øhav med 

småskalalandskaber rund omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes for så stort et mølleprojekt, som der her er tale om. I den 

udarbejdede screeningsrapport, som omtales nedenfor, er det også tydeligt, at øhave, 

småskalalandskabert samt vige og fjorde er fritaget, når man har skullet finde egnede steder til 

fremtidige kystnære vindmølleparker af den størrelse, som HAAB opererer med her. 

 

For det første er det meget overraskende, at et ønske om et investeringsprojekt blandt en gruppe 

borgere i Syddjurs Kommune ender med at alle ulemperne ved opstilling af så store møller 

eksporteres til et område helt ude af bugten så langt væk fra den oprindelige tiltænkte placering som 

muligt, ja, helt inde i en tredje kommune! 

 

For det andet er der indledet en høringsfase i det nye område meget sent i forløbet, først i august 

måned med høringsfrist den 21. september 2012.  Det har således været svært at finde tiden til en 

ordentlig demokratisk debat om projektet, det er ikke i orden, at et projekt af denne størrelsesorden 

skal behandles så hurtigt af de mange, der bliver berørt af projektet. 

 

I den udarbejdede screening af havvindmøller indenfor 20 km fra kysten, har man for hvert af de 

foreslåede områder selvfølgelig tænkt sig at indlede en høringsfase med det formål at give projektet 

maksimal offentlig opmærksomhed ved at spørge, hvad man har at sige til opstilling af meget store 

havvindmølleparker i de udvalgt områder. HAAB sendte den oprindelige placering i bunden af 

Århus Bugten til høring blandt de berørte grundejerforeninger dér, desværre har man ikke fulgt op 

på denne praksis i det senere forløb, hvor møllerne rykker længer og længere væk fra de områder, 

der oprindeligt var blevet spurgt. Lang Odderkysten og på Samsø og Tunø burde man have indledt 

en offentliggørelse af projektet på et langt tidligere tidspunkt, end tilfældet har været. 

   

Rigtig mange langs kysten havde slet ikke hørt om projektet før en lille personkreds i en af 

grundejerforeningerne på Kysing Næs begyndte at informere om det langt fremskredne projekt. Det 

var på denne måde, jeg selv hørte om planerne. Der er skrevet mange indsigelser mod møllerne, og 

jeg håber det resulterer i mange høringssvar inden fristen udløber medio september. 

  

 

Placering af HAAB´s havvindmøllepark  

 

Screeningsrapporten ”Kystnære havmøller  i Danmark.  Screening af havmølleplaceringer indenfor 

20 km fra kysten. Juni 2012”  peger på mange områder, alle uden for Århusbugten og øhavet ud for 

Odderkysten. De udpegede områder kan tilsammen rummer langt flere vindmøller end de 500 MW 

havvindmøller, der er indgået forlig om i folketinget i marts 2012. I alt peger rapporten på, at der vil 

kunne opføres i alt ca. 2400 MW. 
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Der er således masser af alternativer til den valgte placering lige syd for Århusbugten, der 

bedre kan rumme de store møller, man påtænker at opføre. I rapporten kan man læse 

 

”Arealet af de udpegede områder er over. 2.000 km
2
. Under forudsætning af en installeret  

mølleeffekt på 6 MW pr km
2
 

 og en udnyttelse på ca. 20 % af arealerne, vil der kunne opføres i alt  

ca. 2.400 MW.   

  

I marts 2012 indgik alle folketingets partier undtagen Liberal Alliance et energiforlig som strækker  

sig til 2020, og som beskriver at 500 MW havmøller skal udbygges i kystnære områder inden 2020.  

De screenede arealer overstiger dette behov betragteligt. ” 

 

Mejlflak og de øvrige områder i Århusbugten,  der er givet tilladelse til at undersøge, ligger alle 

uden for de områder, der er udpeget i screeningsrapporten. Det område i screeningsrapporten, der 

kommer tættest på Århus ligger sydøst for Øer, altså mere åbent, hvorfor er dette område ikke 

VVM-underøgt, som et alternativ til Mejlflak? 

Det er ellers et krav til  en VVM, at der også angives et alternativ!  

Dette krav er ikke overholdt! 

 

Af andre kystnære områder i Screeningsrapporten, kan jeg få øje på Djurslandskysten mellem Øer 

og Grenå, altså ud til Kattegat. Et område som ikke har et småskalalandskab som baggrund 

overhovedet. Begge områder ligger trods alt i nærheden af Århus og burde have været undersøgt 

som alternativer til Mejlflak, et område uden for nummer, nu da screeningsrapporten foreligger. 

 

HAAB fremhæver hver gang, at det ikke kan svare sig økonomisk, hvis man skal rykke 

vindmølleparken ud på mere åbent vand. Mejlflak er valgt af flere indlysende grunde: tæt til land og 

en allerede eksisterende transformatorstation i Malling. Udgifterne til kabelføring er mindre, da der 

ikke er så stor afstand til det eksisterende elledningsnet i et af de elselskaber, der er anpartshaver i 

projektet. Desuden er det ikke så omkostningstungt at fundamentere møllerne på kanten af det 

valgte flak osv. 

Alle argumenterne er med fokus på økonomien først og fremmest. Der er også tale om en 

forretning, først og fremmest, når man læser det udbudsmateriale som Århus Vindmøllelaug har 

udarbejdet i folderen ”Havvindmøller i Århus Bugt- Invester i fremtiden”. Her kan man læse, at der 

er garanteret et afkast på ca. 10 % af andele. Et kanonhøjt afkast for en investering i dagens 

Danmark. 

Det kan virke forstemmende, at loven om vedvarende energi tolkes derhen, at den kan fremme 

erhvervsinteresser og dermed skabe økonomisk vækst. 

Den økonomiske støtte til vedvarende energi skal ikke bruges til at fremme privatøkonomiske 

interesser, men netop til at styre og regulere placeringen af så store anlæg, som tilfældet er 

med HAAB´s havvindmøllepark.  
Med tilskuddet kan der tages hensyn til den bedste placering, også når den bliver mere 

omkostningstung mht. forundersøgelser, etablering og drift m.m. Her ind under kommer oplagt 

hensynet til den flotte natur, der er i fare for at blive skæmmet af ”den nemme løsning”.  I den 

forbindelse skal det også nævnes, at det kan virke provokerende, at der er lovet anpartshaverne et så 

stort afkast, som tilfældet er. Pengene bruges de forkerte steder, hvilket tydeligt fremgår af de 

mange meningstilkendegivelser rundt Århus bugten. 

 

Som bekendt beskyttes kystzonen på land af en lang række fremsynede love. Love der har bevirket, 

at alle har adgang til de mange smukke kystområder, Danmark er beriget med. Love der samtidig 

regulerer bebyggelse af enhver art, også store vindmølleparker. Desværre finders der endnu ikke 
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tilsvarende gode love, når vi taler om de kystnære havområder  Den udarbejdede 

screeningrapporten er et eksempel på, at man er på vej her også. 

Derfor er det ekstra vigtigt, at de få eksisterende havvindmølleanlæg vi har, er placeret 

rigtigt, for der er tradition for at love og bekendtgørelser skeler meget til hidtidig praksis på 

et område her i landet.  
Altså vil en stor havvindmøllepark ved Mejlflak kunne danne model for andre store og meget 

kystnære industrivindmølleparker andre steder. Der er allerede talt om en mulig placering af en ny 

park af vindmøller nordøst for Samsø, på Paludansflak.  

Disse bemærkninger om præcedens er derfor yderst vigtige at have for øje, når man giver 

tilladelser på områder, der ikke er omfattet af så mange fortilfælde og ikke har en 

velbeskrevet lovgivning endnu. 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

Endvidere kan man læse, at DK´s Naturfredningsforening, DN, anbefaler den valgte placering som 

et godt eksempel på, hvordan havvindmølleparker og naturhensyn kan forenes. 

Det er imidlertid ikke sandt at Naturfredningsforeningen har denne holdning. Ifølge lokalformanden 

Ib Salomon i Odder og hovedforeningen, har HAAB ”hugget” en formulering om, at ”DN syntes 

godt om processen med at høre de involverede!”  

HAAB´s folder er altså på kanten af at afgive urigtige eller vildledende oplysninger. I 

Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelsen 1. juni 2011,  kan man under ”Vilkår for 

tilladelsen” i pkt. 18 netop læse, at der skal gives rigtige oplysninger om projektet i alle faser. 

Det er således ikke tilfældet her. 

 

Visualisering 

Alle udgifter til VVM rapporten skal endvidere afholdes af HAAB, og det er mit indtryk, at der er 

sparet her på væsentlige områder, der først og fremmest skulle fortælle mere om, hvordan det 

visuelle indtryk af så store møller meget tæt på kystområder rund omkring Mejlflak vil blive. 
Hvorfor er der ikke ofret mere tid og flere ressourcer på at få udarbejdet visualiseringer fra flere 

oplagte lokaliteter langs Odderkysten, Ajstrup og Norsminde-Kysing Næs og også Fra Mols Bjerge-

Helgenæs og Nordsamsø? 

Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelse 1. juni 2011 påpeger endvidere, at en række 

myndigheder høres, da de kan forventes at blive involveret.  

Såvel Odder Kommune som Århus Kommune har ønsket, at der udarbejdes flere 

visualiseringer.  

På de offentlige høringsmøder der har været afholdt i sensommeren, fremgår det tydeligt, at der er 

for få visualiseringer og det begrundes med, at de er dyre at udarbejde. Det argument er jo klart ikke 

godt nok. 

Rigtig mange høringssvar drejer sig netop om det visuelle, så der er efterhånden et massivt 

krav om flere visualiseringer, de mangler stadigvæk. 

 

 

 

Zonegrænser-nærzonen 

HAAB opererer med andre grænser for det visuelle end screeningsrapporten! 

Nærzonen er defineret som det område, indenfor hvilket, møllerne vil være meget synlige. 

Afstanden er sat til 0-13 km i screeningsrapporten, mens HAAB angiver zonegrænsens værdier til 

at være 0-6 km. 

Hermed nedtoner HAAB klart den visuelle påvirkning. 

 

Uharmonisk placering af møllerne 
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Den rodede og opdelte placering af de 20 møller på hver sin side af sejlrenden, vil fra flere vinkler 

virke meget forstyrrende for udsynet til de bagvedliggende meget smukke morænelandskaber rund 

bugten og på Samsø. Især udviskes landskaberne, når man står i Ajstrup og Norsminde. 

Placeringen antyder, at det har været svært at finde plads til så store møller på det udpegede 

område.  

Der er, som nævnt i screeningsrapporten, masser af plads andre steder uden for for bugten, 

hvor de kæmpe store møller kan få ordentlig plads og dermed placeres mindre kunstigt end 

tilfældet er ved Mejlflak. 

 

Lavfrekvent støj 

Møllerne vil desuden, med den foreslåede placering, kunne høres på land.  

Der er utilstrækkelig dokumentation for, hvordan denne støj vil påvirke miljøet, når man 

opholder sig udendørs langs de berørte kystområder, som er fredede områder for så vidt angår 

Nordsamsø og Tunø og et rekreativt, meget stort sommerhusområde, langs Odderkysten og 

sommerhusområderne syd for Århus: Mariendal, Ajstrup og Norsminde. 

 

Lysafmærkning 

Trafikstyrelsen stiller krav om, at møllerne skal forsynes med lysafmærkning.  

Monteres 2 lys pr. mølle, ligesom på Søsterhøjsenderen i Skåde bakker, og  

skal de tændes og slukkes 40 gange i minuttet på hver mølle, så giver det 48.000 eller 96.000 

Blitzlys i timen afhængig af, hvordan man ser på det! Desuden markeres hver mølle af et 

projektørlys nedefra. 

Farvandsvæsenet ønsker desuden, at der afmærkes af hensyn til skibsfarten. 

 

Denne lysmarkering vil forandre de berørte områder markant, og der kan med berettigelse tales om 

en decideret lysforurening af dimensioner. Den flotte nattehimmel er en kvalitet for det berørte 

område, og der er uacceptabelt og ødelæggende for det naturrum, der er til glæde for rigtig mange 

tusinde mennesker, sådan som det fremtræder i dag.  

En anderledes valgt placering i nærheden af allerede eksisterende store trafikale anlæg, fx 

Storebæltsforbindelse, ved store eksisterende eller kommende infrastrukturer, eller ved store 

eksisterende havneanlæg,vil klart dæmpe det lyshav, som vil blive resultatet, når møllerne er 

sat op og skal sikres forsvarligt. De bliver jo meget høje, måske 200 m, og kan ses viden om i det 

øhav, hvor de skal dreje strøm, hvis det står til HAAB. 

 

Natura 2000 området Mejlflak 

En foreslået så tæt placering på et naturaområde, som tilfældet er ved Mejlflak, kan med ”common 

sense briller” ikke undgå at indvirke på det havmiljø, der skal beskyttes her. Støj og lyspåvirkninger 

døgnet rundt hele året, vil for altid ændre forholdene i og omkring dette naturaområde. 

Ekspertudtalelserne i den foreliggende VVM er det svært at kommenterer for lægmand, men med 

den sunde fornuft in mente, kan det ikke undgå at vække bekymring alligevel, selvom der er 

konkluderet, at det godt kan lade sig gøre, så naturen skånes. 

 

Naturhensyn og hensynet til mennesket 

Møllerne kan medvirke til at nedsætte co2 udslippet, projektet kan skabe mange arbejdspladser, der 

kan tjenes gode penge for anpartshaverne, de kan profilere Århus, som en fremsynet by, der tager 

hånd om klimaforandringerne osv. Det er alt sammen gode argumenter, der betoner de positive 

sider af projektet for os mennesker, men, hvorfor er der ikke i VVM rapporten en undersøgelse 

af projektets påvirkning af område, som et rekreativt naturområde? Der er en flot beskrivelse 

af biologer, der har undersøgt området i mindste detalje, men der er ingen, der udtaler sig om, 

hvordan de store møller vil påvirke de mange tusinde mennesker, der opholder sig langs kysterne 
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rundt bugten, både de fastboende og de mange turister, der hvert år besøger Østjylland, vel også for 

manges vedkommende på grund af den enestående natur, vi her er beriget med. 

Vel er der udtalelser fra en landskabsarkitekt, men jeg savner her en vilje til at inddrage æstetiske 

argumenter i vurderingen. Der er blandt andet sagt på et af høringsmøderne, at ”man bare kan vende 

siden til, hvis man på sin tur langs stranden ikke kan forlige sig med udsigten til de store kommende 

møller på vandet”.  

Der er rigtignok taget hånd om påvirkninger på mennesket, når vi skal færdes på havet eller i luften 

nær havvindmølleparken. Såvel Trafikstyrelsen som Farvandsvæsenet har udtalt sig, og givet de 

anvisninger, som allerede er kommenteret. De er ikke til fordel for det æstetiske naturrum, sådan 

som det fremtræder i dag. De mange lys vil tvært imod give indtrykket af, at man ser ud imod et 

industriområde, både nat og dag. De mange blitzlys og projektørbelysningen af møllerne vil på 

afgørende måde indvirke på den fred og ro, man ellers har kunnet søge og finde her. 

 

   

 

Investeringsprojekter  

Den store interesse for vedvarende energi viser sig for tiden derved, at der opsættes omkring 500 

solfangeranlæg på private hustage hver uge! Det er også en meget lukrativ investering, ide den 

såkaldte nettomålerordning gør, at ejeren af et solfangeranlæg op til 6 kWh kan modtage billig 

strøm på tidspunkter, hvor alle andre uden tilsvarende anlæg betaler meget mere, for ejerne kan 

sende billig strøm ud på nettet, når solen skinner, og købe det tilbage, når han selv har brug for det 

til samme pris!  Forbrugere uden solfangeranlæg betaler naturligvis til denne ordning over 

elregningen, for den strøm der sendes ud på nettet midt på dagen i solskin, sendes ud, hvor vi andre 

ikke har brug for den, mens den strøm, der købes tilbage hentes på tidspunkter, hvor mange andre 

også har brug for den. Altså er den langt dyrere på dette tidspunkt. Forskellen bliver alle andre for 

brugere så nødt til at dække via deres elregning, ca. 170 øre/kWh i tilskud til ejere af et 

solfangeranlæg. Desuden kan håndværkerudgifterne til etablering af et nyt anlæg som bekendt 

trækkes fra, når vi taler om skatteberegningen af den enkelte husstand. Skattefordelen betales også 

af alle dem, der ikke har de samme muligheder, men som alligevel betaler skat. Desuden kan ejeren 

vælge at bruge en virksomhedsordning der gør, at 115 % af anlæggets pris kan afskrives. 

Mange har fået øje på de helt kontante fordele, der er i den nuværende lovgivning på dette område, 

og der investeres som aldrig før i solfangeranlæg. 

Det er klart at solcellerne kan supplerer energi fra vindmøller op til et vist punkt, men de har den 

klare fordel for miljøet, at de falder nemmere ind i en helhed. Et moderne solfangeranlæg kan 

forholdsvis let monteres på et hustag uden at skæmme omgivelserne ret meget. De er lettere at tilse, 

lettere at tilslutte det eksisterende elnet, og der er ingen støj fra anlæggene. Aktuelt kunne 

investeringsprojekter i solceller derfor være et alternativ for potentielle  private anpartshavere og 

egentlig også for de tilknyttede elselskaber i det store havvindmølleprojekt, der er foreslået ved 

Mejlflak. Den mulighed fandtes ikke, da ”ønsker om et investeringsprojekt” i et 

havvindemølleprojekt blev undfanget i Syddjurs Kommune af en gruppe private borgere. 

 

Opfordring 

Men, flyt møllerne ud a bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten.  

Find en egnet plads der er nævnt i den foreliggende screeningsrapport, der er masser af plads 

endnu!  

Placer dem hvor de hører hjemme, der hvor der ikke er småskalalandskaber som baggrund, ikke i 

øhave, ikke i fjorde og vige, ud på åbent vand, så de ikke er så iøjnefaldende.  

Eller tæt på eksisterende eller kommende store infrastrukturer, Storebælt mellem Kalundborg fjord 

og Korsør, tæt på broen, er nævnt i screeningsrapporten.  

Find egnede havnemoler, fx i Århus´s nye containerhavn, hvor møllerne vil falde mere ind i det 

samlede havne –og industriområde. 
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Med venlig hilsen 

 

Tina Kaae 

Livøvænget 35 

8381 Tilst 
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Hermed protest mod Havvindmøller placeret i Mejlflak. Havmøllerne bør placeres længere ude i Kattegat. 
  
  
Lis Ladefoged 

sognepræst 

Næsvej 83 

Kysing Næs 

8300 Odder 
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Min hustru og jeg, som har sommerhus på Kysing Næs (Thorasvej 99) har læst prospektet om 
havvindmøller på, eller snarere omkring, Mejlflak igennem. 
Vi er som så mange andre i princippet for havvindmøller, men har flg indvending mod planerne: 
 
Det må være lidt af en udfordring at finde et sted i Danmark, hvor man kan genere så mange mennesker i 
deres fritid på én gang?: 
Tæt på Samsø Nord, Tunø, Ajstrup, Kysing Næs, Rude Strand og Helgenæs! 
 
Det lyder principielt forkert at stille havvindmøller op et sted hvor de er omgivet af så meget land som 
muligt. Det vil uden tvivl ikke give så god en udnyttelse af vinden som hvis de stod ud for en kyst som f.eks 
nord for Grenaa hvor der hverken er halvøer eller øer omkring. 
 
Endelig føler vi, at vi personligt har opfyldt vores medborgerpligt til at have havvindmøller tæt på med de 
10 vi allerede har lige ud for vores sommerhus på Tunø Knob. 
 
Med venlig hilsen 
Marianne og Peter Landrock 
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Projektet overordnet. 

8. Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet 
udgår fra en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 
Der er langs Odderkysten meget lidt folkelig forståelse for, at et projekt, der har 
udgangspunkt i ”ønsker om et investeringsprojekt” blandt borgere i Syddjurs Kommune, 
ender med, at alle ulemper og gener eksporteres til et sårbart og rekreativt område langs 
Odderkysten. Så langt væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  
Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 
Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 
bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 
forekommer at basere sig på en mærkelig form for logik, hvor man ikke tager den 
nærmeste konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er 
tilfældet, så er Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 
 

9. På ENS Hjemmesige ligger under samme link som VVM redegørelse flere andre rapporter: 
 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 
fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 
 
Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 
området ved Mejlflak er ikke udpeget. 
Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at 
Mejlflak-projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser allerede givet, at det ikke 
var nødvendigt at medtage området i screeningen. 
Vi finder, at der er 2 ting at sige hertil: 

 For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at området 
ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne størrelse,  
hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte uharmoniske og 
rodede opstilling. 

 For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet 
opstillingsområde og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs 
Odderkysten, så havde det vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt 
denne placering til høring hos de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man 
ikke, man har bare maset på for at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt 
og med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  
Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 
Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 
kyst, hvad siger I til det? 
Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  
Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 
man offentliggør screeningen. 
Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 
projekt Mejlflak.  
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I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 
undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 
havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave 
og sunde - - - ”. 
Vi mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen 
er igen en samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver 
man ikke respektere noget som helst. 
Det finder vi ikke i orden. 

 
Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m. højde. Sammenligningsvis er pylonerne på 
Storebæltsbroen 250 m høje. 

 Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, 
som skal blinke 40 gange i minuttet.  

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj. Ingen ved hvad den 
lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før den høres 
med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og rastløshed, uden at man 
egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 
er blevet endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. Menneskenes 
værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 
industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 
hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 
mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene af rekreative 
grunde. 
 

Slutbemærkning 
Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 
forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 
sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion 
ønsker vi ikke at gå ind i. Den må føres i andre fora. 
Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, så må man have folket med. Der må være 
folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 
træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  
 
 
Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 
rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være 
blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
 
Konklusion 
 

 Vi kan af ovennævnte grunde ikke anbefale, at ovennævnte projekt udføres. Vi henholder 
os til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som opstillingsområde. 
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 Subsidiært må vi anbefale, at det påtænkte industriområde flyttes: 
o Til et område, hvor det ikke er til gene for nogen.  
o Til et område, som i forvejen er forstyrret. 

 

 Tertiært må vi anbefale, at industrianlægget modereres til en vindmøllestørrelse, svarende 
til de eksisterende møller v. Tunø 

 
 
 
Anne-Marie Pabst Jensen 
Ole Brehm Jensen 
Mejlgade 43 B1. 
8000 Århus C 
 
Christian Christensens Vej 49 
Kysing Næs 
8300 Odder 
 
Marianne & Esben Laursen 
Violvej 10, Rude Strand 
8300 Odder 
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Jeg synes placering af store vindmøller på Mejlflak er velvalgt af flere årsager. 
  

1. Der er ikke særlig dybt, så etableringen bliver ikke så dyr, som f.eks. ved Anholt.  
2. Fundamenterne i havbunden vil give mulighed for øget biodiversitet (stenrev) 
3. Vedvarende energi er en god ide.  
4. Der var også protester mod Tunø Møllerne. Nu er der glæde over dem, og når sommerhuse ved 

Rude og Saksild strand bliver sat til salg bliver det ofte nævnt, der er udsigt til netop Tunø Møllerne. 
5. For at regeringens og folketingets energiplan om mere grøn energi, skal blive til noget, så skal disse 

møller op at stå! 
6. Jeg glæder mig til, at vi får udsigt til disse møller! 

  
Med venlig hilsen 
  
Morten Laursen 
Assedrupgaard 
Århusvej 345 
8300 Odder 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Bryssel, den 18. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne og Pekka Leppänen 

 

Terholstdreef 48 

3090 Overijse 

Belgien 
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Til Energistyrelsen.  

Høringssvar fra berørte i ”sagen” om de 20 planlagte vindmøller i Aarhus-

bugten. 

Et privat vindmøllelaug ”HÅB” har i Aarhus-bugten planer om at sætte 20 

200 m høje vindmøller op. I et lille farvand på lavt vand - og derved meget 

tæt på naturskønne egne såsom Mols, Tunø og Samsø, som de i den grad 

vil ”misklæde” landskaberne, for nu at sige det mildt. 

Vindmøllelauget havde inviteret de berørte kommuners befolkninger til 

et ”orienterende møde” om arbejdet fra idé til som projektet ser ud nu: 

med visualiseringsmateriale og begrundelser indsendt til godkendelse i 

Energistyrelsen. I en af de afsluttende faser, inden projektet går i gang – 

efter planen allerede næste år. Med nogle ugers høringsfase. 

Orienterende møde på Samsø 22. august. Mødet var lagt sådan til rette, 

at orienteringen om projektet varede langt det meste af tiden, hvor der 

var blevet bedt om ikke at stille spørgsmål eller komme med 

kommentarer – og med ca. ½ time til disse inden planlagt afslutning. 

Ang. selve mødet var der flere punkter, der negativt påvirkede ens 

vurdering af projektet. Som tilhørere var vi på forhånd mere end 

skeptiske over for projektet, ud fra hvad vi indtil da havde hørt og læst. 

Allerførst blev vi i ”forhallen” mødt med store plakater og fine pjecer om 

og opfordringer til at melde sig ind i møllelauget. ”Investér i fremtiden”  

og andre slogans. Et af lokkemidlerne lød ”Sikker investering” (min. afkast 

10 %). Ret stødende! Også den kendsgerning, at fordi NRGI er gået med i 

forehavendet, betragtes vi mange elforbrugere under dem som ”ca. 

300.000 andelshavere”.  

Ved den grundige gennemgang af forundersøgelserne ved Rambøl blev 

der gjort rede for rigtig mange faktorer: hvordan møllerne ville indvirke 

på havets fisk og fugle, havbunden, ja selv sandormene der. MEN hvordan 
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det ville indvirke på menneskene, der bor eller færdes i omgivelserne på 

land blev der ikke talt. Så kortlægningen af ”rekreative forhold” og 

”landskabsbeliggende forhold” blev ikke gennemgået. Nok også svært at 

måle med instrumenter og sætte ind i diagrammer og skemaer. 

Når der nu ud fra det første ret store område i bugten, der var påtænkt 

som muligt farvand, efterhånden nu kun er levnet et par smalle 

”stræder”, hvor det er muligt at opstille disse giganter, (af forskellige 

grunde som: vindforhold, skibsruter, radar, kabler og ledninger, stenrev 

og ”ikke over 20 m vand”) er det højst mærkeligt, at projektet ved alle 

disse begrænsninger ikke er blevet opgivet. Og når ”HÅB”s folk ikke selv 

ville se det i øjnene, at så ikke de rette myndigheder har kunnet gøre dem 

det begribeligt. 

I øvrigt er det stenrev, hvorfra der hentes sten op til veje, byggerier m.m. 

et af de eneste, der er tilbage i Danmark, og koncessioner til fortsat brug 

af revet skal indhentes hvert år. Så hvorfor ikke stoppe den ”trafik” og 

samtidig frede dette sted – måske ved at sætte møllerne der, hvis de altså 

skal stå i Aarhus-bugten? 

Fra PlanEnergi blev der vist visualiseringsbilleder – og flere af dem havde 

forsamlingen svært ved at have fuld tillid til viste ”det sande billede” af 

møllerne så tæt på bakkerne på Nordøen. Alle ”fotograferet” oppe fra 

bakkerne og et stykke inde i landet. Ingen fra strandniveau. De meget 

subjektive kommentarer, der blev knyttet til billederne, såsom ”Når man 

går tur ved stranden behøver man jo ikke at se ud over havet!” ”Møllerne 

fylder godt nok meget, men alligevel dog kun halvdelen af horisonten!” 

På billedet af møllerne om natten som to lange lige rækker 

”gadebelysninger”: ”De lyser ikke stærkere end stjernerne!”. ”Kan faktisk 

ses næsten som stjernebilleder!” Da måtte vi i salen give vores mishag til 

kende.  
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Og vi blev ikke overbeviste om projektets ”lyksaligheder”, da vi fik 

lejlighed til at spørge mere ind i det. Kritiske spørgsmål og kommentarer 

blev mødt med ”Er I da imod vindmøller/vindenergi?” Frækt nok, når vi 

har ret mange såvel land- som havvindmøller på Samsø og forsyner såvel 

øens beboere som andre med strøm. 

Et under er det, at projektet undervejs er blevet godkendt til videre 

arbejde. Et under er det også, at Danmarks Naturfredningsforening (som 

anført i pjecen) fremhæver projektet som et godt eksempel på, hvordan 

havvindmøller og naturhensyn kan forenes. Og hvor er Naturstyrelsens 

indvendinger at finde? Den Naturstyrelse som skal varetage Nordby 

Bakkers interesser. 

I håb om, at Energistyrelsen, Energiministeren og Miljøministeren kan 

forstå, hvor ødelæggende disse mastodonter af vindmøller (så store, at vi 

ikke har så store møller her i landet endnu) vil være i forhold til vores 

unikke landskab, bl.a. på Samsø, som ikke bare er øens beboeres, men 

hele landets unikke bakker. At der igennem mange årtier er bekostet 

umådelige summer på at frede disse bakker og holde dem fri af 

ødelæggende byggerier, kan med disse ødelæggende byggerier i havet så 

tæt på, ændre så meget, at fredningsbestræbelserne og –omkostningerne 

til nu er ganske spildte. Ingen havde vel dengang tænkt at skrive det ind i 

bestemmelserne, at der kunne rejses så store vindmølleparker så tæt på 

områderne. Hvis det var gjort, var vi ikke i den kedelige situation i dag. 

Hvorfor skal så store bygningsværker dog placeres i de mindste farvande, 

vi har (bugter og bælter) på så lavt vand, når der stadig er masser af plads 

og luft og vand på de større vandområder? ”Økonomi” kan svaret meget 

vel være, men det er jo ikke alt, der kan gøres op i penge. Og hvis 

”herlighedsværdier” ikke findes mere eller først er ødelagt, er der ingen 

vej tilbage. Så det kan blive et på alle måder ”dyrt eksperiment” med en 

levetid på 25 år, som det blev beskrevet. Sandsynligheden for at 

eksperimentet ikke virker synes stor, alt for stor. 
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Det er der nogen ansvarlige, der må skylde os en forklaring på, hvis 

projektet her skulle blive en realitet.  

 

Med venlig hilsen 

Bertel Madsen og Liss Matthiesen, Langørevej 1, 8305 Samsø. 

Mailadresse: langemark@mail.dk 

  

mailto:langemark@mail.dk
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25. august 2012 

Kæmpevindmøller i Aarhus Bugten 

Som deltager i høringen om HAABs vindmølleprojekt på Samsø 22. august har jeg følgende 

kommentarer: 

Det er fint med lokale initiativer, så længe disse alene berører lokalsamfundet. Meget store 

vindmøller (150-200 m) bør derfor ikke overlades til lokale  initiativer, for møller af en sådan 

størrelsesorden påvirker uundgåeligt i voldsom grad andre lokalsamfund. Det anlæg, som det 

ovennævnte  projekt sigter mod, overskrider langt de lokale grænser for de involverede 

energiselskaber, og placeringen er ekstra uheldig, fordi møllerne først og fremmest vil genere 

områder, som repræsenterer enestående naturværdier (bl.a. Nordby Bakker, som er fredet).  Vi fik 

på høringen at vide, at det ikke var muligt at finde nogen anden placering i Aarhus Bugten. Det er 

muligt, men den eneste rimelige konklusion  må så være, at Aarhus Bugten ikke er egnet til 

kæmpevindmøller. Området synes da heller ikke at leve op til de kriterier for placering, som 

Energistyrelsen har formuleret. Fx hører kæmpevindmøller ikke hjemme i et småskalalandskab, og  

afstandene fra møllerne til strandene på Tunø og Nordsamsø er for korte. 

Det undrede endvidere mig - og mange andre - at VVM-undersøgelserne ikke er foretaget af 

uvildige instanser. Såvel repræsentanten for Rambøll som landskabsarkitekten var tydeligvis 

advokater for HAAB.  Det  er også tydeligt, at visualiseringerne giver et stærkt misvisende billede 

af de virkelige forhold. Fx er Jyllandssiden og Aarhus  normalt klart synlige fra Nordsamsø, men 

det fremgår ikke af visualiseringerne, hvor vindmøllerne fremtræder på en åben og diset baggrund. 

VVM-undersøgelser må som en selvfølge foretages af uvildige instanser, ligeså vurderingen af, 

hvad der er acceptable gener eller ej. Det indebærer, at placeringen af kæmpevindmøller alene kan 

være en statslig opgave.   

Der blev på mødet nævnt andre, mere oplagte placeringer, fx syd for Samsø, men det havde ikke 

nogen interesse for HAAB, som måske af naturlige grunde alene  vil satse på sit lokalområde. Mere 

end noget andet viser dette imidlertid det absurde i at overlade placeringen af kæmpevindmøller til 

lokale initiativer. 

Med venlig hilsen 

Knud Michelsen,  

Egetoften 2, 2900 Hellerup- Tlf.: 39627781  

Samsøadresse: Lystoftevej 12. 
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Kære energistyrelsen 
Som almindelig strømforbruger i Odder Kommune mener jeg det er en rigtigt god ide med 20 stk 200 m 
havvindmøller på Århusbugten. Der er altid modstand når der skal findes placering på landjorden, men ude 
på havet er der ingen støj der kan volde problemer, og udsigten vil der altid være delte meninger om. Så lad 
os nu få de møller igang så vi kan få energirigtig strøm. 
Hilsen 
Ejvind Mortensen 
Hølkenvej 84 
8300 Odder 
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Kære Mette Cramer Buch 
 
Vi er en gruppe borgere omkring borgerforeningen i Nordby sogn Samsø, som ser med 
stor bekymring på de planer der foreligger om at opføre 20 ca 200 meter høje 
såkaldt kystnære havvindmøller tæt på de fredede Nordby bakker ved Samsø.(Mejlflak) 
Vi mener af mange grunde at placeringen er helt forfejlet og afspejler 
privatinteresser hos en gruppe energiselskaber ,fremfor almenvellets interesser. Vi 
og har taget initiativ til en underskriftindsamling og i den forbindelse en 
henvendelse til Energi og miliøministeren. 
 
Jeg har i den forbindelse en del gange forsøgt at forhøre mig i energistyrelsen om 
sagsgang omkring disse møller . Det er hidtil ikke lykkedes at få svar på spørgsmål 
omkring høring omkring dette projekt og på forventet forløb/ godkendelse og 
indsigelsesmuligheder fra berørte i området-alle har været på ferie. 
Jeg er klar over at VÅB s projekt er et privat projekt og som sådan ikke omfattet 
af de 16 kystnære projekter der pt er sat i høring via energistyrelsen. Endvidere 
at der foreligger en forhåndsgodkendelse og en nyelig VVM vurdering af projektet. 
 
Samsø kommune mener at vide at projektet kommer i offentlig høring fra 1 august og 
2 måneder frem. 
Vil du om muligt oplyse mig om videre sagsgang omkring  høring /evt godkendelse af 
dette projekt. Herunder om forventede indsigelsesmuligheder fra berørte beborere i 
området. 
Jeg er også interesseret i at vide hvilken status VÅB s projekt har som et privar 
projekt- i forhold til de øvrige 16 projekter med hensyn til prioritering. 
 
Med venlig hilsen 
John nelson 
Birkevej 23 8240 Risskov 
/Langdalen 33, 8305 Samsø 
johnnelson@dadlnet.dk 
20442239 
 

mailto:johnnelson@dadlnet.dk
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Til Energistyrelsen, 

Vi har tidligere fremsendt nedenstående høringssvar til jer. Vi har efterfølgende opdaget en 

meningsforstyrrende skrivefejl . Meningen er nu nok oplagt i konteksten, men for god ordens skyld 

fremsendes en rettelse. 

 

I   næst sidste linie afsnit 7 står:  

- Samsøkommune er modstander af projektet, og projektet derfor i bør opføres jf. 
regeringens udtalte retningslinjer. 
 
Der skulle have stået:  ......... projektet derfor ikke bør opføres........  
 
Vi beklager fejlen. 
Med venlig hilsen Hanne Skou og John nelson 
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Til Energistyrelsen 
  

Vedr.: Planer om en havvindmøllepark ved Mejlflak. 
  

Dette er en indsigelse mod planerne om etablering af en havvindmøllepark i Aarhus bugten ved Mejlflak 

mellem Samsø nord, Tunø og Kysing Næs. 
  

Vi mener, at vindmølleparken er groft fejlplaceret, for ifølge Havmølleudvalget, der har udpeget 16 kystnære 
områder til vindmøller, bør fjorde, vige, øhave og sunde helt friholdes for vindmølleparker.  

Udvalget mener også, at der fra fredede områder skal være mindst 4 kilometer til vindmøllerne, men heller 

ikke det overholder vindmølleparken på Mejlflak, da den er placeret 3,3, kilometer nord for den fredede 
Tunø, hvis 'livsgrundlag' for en stor del er turisme, og møllerne vil være ødelæggende herfor. 

Investeringerne i at holde Nordsamsø naturmæssigt rekreativt vil for en stor del være spildt, og også her er 
turisme en meget væsentlig faktor. 

  
Området ved Mejlflak er et meget uheldigt valg, bl.a. fordi det ligger midt i et øhav med småskala 

landskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående morænelandskaber, der 

bør friholdes for så stort et indstrimølleprojekt, som der her er tale om. 
  

  
Med venlig hilsen 

  

Anne Friis Nielsen og Niels Kjær Nielsen 
Næsvej 42 

8300 Odder 
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      21. sept. 2012 

Høringssvar vedr. havvindmøllepark på Mejlflak 

Af den udstedte forundersøgelsestilladelse til Havvind Århus Bugt af 1. juni 2012 fremgår det, at 

Miljøministeriet /Naturstyrelsen ønsker, at regeringens pågående screening for placering af kystnære 

vindmøller, bør være tilendebragt inder der træffes beslutning om placering af disse møller, herunder også 

projekt Mejlflak. Det var Energistyrelsen uenig i, og behandle ansøgningen efter gældende regler.  

Nu ligger rapporten om screening af havmøllers placering til høring sammen med en 

miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet af COWI for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen. 

Det må antages, at anbefalinger i disse rapporter inden længe bliver en del af fremtidens regelsæt for 

placering af kystnære havmøller. 

Havde reglerne været gældende, da Havvind Århus Bugt søgte om tilladelse til en forundersøgelse, ville en 

tilladelse næppe være blevet givet. Der er ikke behørig afstand til fredede områder (Tunø), ligesom 

anbefalingen om at friholde lukkede kystlandskaber, som fjorde, vige m.v. sikkert også ville have resulteret i 

et afslag.  Især da VVM rapporten selv konkluderer, at Århus Bugt er et delvist lukket farvand. 

At udstede en endelig tilladelse til projekt Mejlflak, vil givetvis være i modstrid med det fremtidige regelsæt 

for kystnære havmøllers placering.  Man kan vel næsten postulere, at det vil være at handle mod 

bedrevidende.  

Det juridiske aspekt heraf samt hvilken myndighed, der har beslutningsmagt, kan jeg som lægmand ikke 

vurdere, men anmoder om, at denne problematik inddrages i beslutningen.  

 Beboerforeninger på Samsø, Mols og Tunø står på høringslisten.  Er det en mangel eller en fejl eller…  at 

man ser bort fra adskillige tusinde sommerhusbeboere langs Odderkysten. Man kunne have kontaktet 

”Fællesudvalget for grundejerforeninger langs Odderkysten”. 

 Jeg er selv en af dem der kommer i det område, man i VVM rapporten kalder nærområde. Jeg finder det 

yderst kritisabelt, at beboerne langs Odderkysten kun ad omveje blev opmærksom på projektet, og er det i 

strid med regler om offentlig høring?    

Jeg går ind for vindmøller, men kun vindmøller med omtanke. Placeringen på Mejlflak vil efter min 

opfattelse ødelægge et rekreativt område for de ca. 500.000 mennesker, der bor omring bugten. Møllerne, 

der jo nærmest må betegnes som et kæmpe industrianlæg, vil blive markante og vil synsmæssigt forstyrre 

miljøet i bugten. Om natten vil blinkende lamper på møllerne ligeledes virke forstyrrende. 

Min anbefaling er, at stoppe projekt Mejlflak og finde en anden placering, hvor man ikke spolerer et 

følsomt rekreativt område som Århus Bugt. 

Dagmar Pedersen 
Livøvænget 43,  
8381  Tilst 
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Til Energistyrelsen. 

 

Vedr: Opstilling af vindmøller ved Mejl  Flak. 

Undertegnede vil gerne gøre indsigelse mod den foreslåede opstilling af havvindmøller ved Mejl Flak vest 

for Nordsamsø. 

Hele Issehoved området er, sammen med Stauns Fjord, Samsøs naturperler og af samme grund har de 

været fredede i mange år .Befinder man sig på  disse bakker virker området storladent og uberørt stille med 

den jyske kyst langt borte. 

Ved at placere tyve møller på 200meters højde få kilometer fra Nordsamsøs kyst vil hele landskabet 

formindskes og det enestående ved området vil  forsvinde .Stilheden vil forstyrres ,og nattens dybe mørke 

vil forsvinde med de blinkende lys på møllerne. Solnedgangen mod Jyllands kyst vil nu skulle ses gennem 

roterende møllevinger. 

Samsø skal overleve på turisme og derfor er det katastrofalt at en af Samsøs hovedattraktioner: Nordøen 

skal ødelægges med alt hvad det indebærer af dårligere muligheder for Samsøs overlevelse som  samfund. 

Hvis turisterne vil se vindmøller kan de se de allerede eksisterende ved Palludans  Flak ved øens sydkyst ved 

en mindre skæmmende placering. 

Jeg forstår ikke,  hvorfor  man ikke kan placere møllerne længere væk fra Samsø, trods dybere vand og 

tilladelse til råstofudvinding, trods de ekstra omkostninger det vil medføre .Møllerne vil uden tvivl kunne 

placeres sammen med de eksisterende møller ved Paludans Flak, selv om de 200meter høje møller burde 

placeres langt ude på åbent hav. 

Vi har i Danmark undgået at plastre vore kyster til med skræmmende bebyggelse  som ved Middelhavet og 

det ville være skæbnens ironi, hvis vi i stedet spolerede ved de mest sårbare kyster i fredede områder med 

høje vindmøller. 

Forsvaret undlod efter protester at placere en meget høj radarmast midt i området og tog derved trods 

øgede omkostninger, hensyn til Samsøs enestående fredede natur, og dermed Samsøs turisterhverv. 

Det er mit håb at energistyrelsen vil vise samme hensyn    

 

Med venlig hilsen 

Ingolf Petersen 

Hosebåndet 17 

8305 Samsø 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 19. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Porsager 

Københavnsvej44 Chr. Christensensvej 3  

3550 Slangerup 8300 Odder 

 

26158976 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 19. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Porsager 

Københavnsvej44  

26158976 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 19. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Porsager 

Chr. Christensens vej 3, Kysing  

8300 Odder 

26158976 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 19. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Porsager  

Københavnsvej 44 Chr. Christensensvej 3 

3550 Slangerup 8300 Odder 

 

20586535 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  

 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

mailto:ens@ens.dk
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 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 
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fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 

screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 15. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Ring 

Hårby Bygade 23 

8660 Skanderborg 
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Energistyrelsen 
ens@ens.dk 
 
     19.september 2012 
 

Vedr placering af vindmøllepark, Mejl Flak Århus Bugt 
 
Vi skal hermed tillade os at gøre indsigelse mod den planlagte placering af vindmøllepark i Århus 
Bugt. 
 
Indledningsvis kan vi oplyse at vores indsigelse ikke er en generel modstand mod vindmøller, vi er 
selv andelshaver i flere i flere vindmøllelaug  bl.a. Paludan Flak. Vi er mangeårige såkaldte 
fritidssamsinger med sommerhus øst for Nordby, vi vil således ikke kunne se eller høre 
vindmøllerne i Århus Bugt fra vores sommerhus.  
 
Når vi alligevel kommer med en indsigelse er det fordi vi er flittige brugere af Nordby Bakker med 
alt dets smukke natur. Nordsamsø er unikt landskab - et fredet område på linje med den fredede 
Naturpark Mols Bjerge. Nordby Bakker er dog et meget mindre område end Mols Bjerge og så 
meget desto mere sårbart og påvirkeligt af fx tilstedeværelsen af 200 m høje vindmøller.  
 
En del stor af oplevelsen af det unikke og storslåede ved landskabet i Nordby Bakker er udsigten 
ind over Mols Bjerge og Aarhus. Denne udsigt vil selv sagt blive kraftigt forstyrret ved placering af 
en så dominerende vildmøllepark tæt på kysten. På informationsmødet på Flinchs Hotel i 
Tranebjerg d. 22/8 2012 fremgik det at det for at sikre den lokale forankring er meget 
magtpåliggende for HÅB at vindmøllerne kan ses fra Aarhus. Dette argument for vindmølleparkens 
placering må dog efter vores bedste overbevisning overtrumfes af den uerstattelige udsigten den 
anden vej. 
 
Stilheden er selv sagt også en del af naturoplevelsen, og den vil også blive væsentligt forstyrret 
hvis man placerer tyve kæmpevindmøller så tæt ved kysten. 
 
Det undrer os i det hele taget at man vil placere de nærmeste vindmøller i en så dominerende 
vindmøllepark  tæt på Nordsamsø eller på kyster i det hele taget – her er tale om mindre end 4 
km, hvilket som sagt vil give et forstyrrende billede af de fredede Nordby Bakker (VVM rapporten). 
En så kystnær placering er heller ikke i overensstemmelse med den nye screeningsrapport for 
havvindmøller hvor afstanden for 200 m høje havvindmøller skal være 5.4 km til fredede områder. 
 
Det er heller ikke uden betydning for os at have kendskab til støjniveauet; her tænker vi 
lavfrekvensstøj. Uden erfaring med 200 m høje møller modelberegner man og påstår, at man kan 
overholde de gældende normer. Modelberegningerne bygger på vindhastigheder på 6 og 
8 m/s, men vores erfaringer siger at vinden på Nordsamsø ofte er kraftigere. 
 
Det undrer os at lavfrekvensstøjen måles indendørs og ikke udendørs. Der er meget få huse i 
området, og de fleste mennesker og kvæg (dyr) bevæger sig i sagens natur udendørs. 
 
Ifølge VVM rapporten skulle der være muligheder efter aftale med rettighedsindehavere at 
placere møllerne, så der kan tages hensyn til den omkringliggende natur. 
 

mailto:ens@ens.dk


241 

 

Men den mulighed udelukker HÅB når de i VVM rapporten skriver at hvis de ikke får tilladelse til 
den nuværende plan bliver vindmølleparken ikke til noget. Udbygningen af vindenergi skal efter 
vores bedste opfattelse bygge på en folkelig opbakning ikke alene til en lokal opbakning således vi 
alle er med til at opfylde Energiplan 2020. Det er magtfordrejning når HÅB vil placere møllerne så 
tæt på Tunø og Nordsamsø så man i Århus uforstyrret kan nyde vindmøllerne i behørig afstand. 
 
Hvis Energistyrelsen giver grønt lys for opførelsen af Mejl Flak vindmøllepark, må vi konkludere at 
den demokratiske proces er sat ud af funktion 
 
 
Derfor skal der findes alternative placeringer enten i Århus Bugt eller endnu bedre syd for Paludan 
Flak 
 
 
Med venlig hilsen 
Annie Vester-Petersen og Jens Rosenberg 
Østermarken 36, Nordby 
8305 Samsø   
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 Vi ønsker at gøre indsigelse mod vindmølleparken Mejlflak i Århusbugten. Der er flere grunde til 

det, men overordnet samlet i 3 punkter. 

 

1.      Offentlighedsfase og varsling. 

Vi synes, der har været en alt for kort offentlighedsfase – og for få oplysninger fremme i den tid, 

vi er blevet opmærksomme på projektet. Der blev indkaldt til høringsmøder i sommerperioden, 

hvor mange endnu holdt ferie. Vi havde f.eks. ikke mulighed for at deltage i mødet i Århus, da 

vi var på ferie. Men nåede så lige at finde ud af, at der var et møde i Odder, hvor vi kunne være 

med.  

Grundejerforeninger i området Ajstrup strand, Norsminde, Kysing og sikkert flere andre steder 

har ikke været informeret om vindmølleprojektet og har først hørt om det i forbindelse med 

høringsmøderne. Dermed har det ikke været muligt at have emnet med som punkt på 

forsommerens generalforsamlinger eller nå at indkalde til evt. ekstramøder eller sende oplysning 

ud til de berørte grundejere.  

Vi er ikke i tvivl om, at man har overholdt de regler og varslingstider, der skal være i et sådant 

projekt. Men da det berører et unikt landskab og mange mennesker bør der også gives tid til en 

længere offentlighedsfase – og mulighed for at såvel almindelige beboere som foreninger kan nå 

at sætte sig rigtigt ind i projektet. 

 

2.      Kystlandskabet ødelægges og forstyrres. 

Århusbugten er et meget smukt kystlandskab med vekslende vand, land og øer. Det er ikke 

stenalder-landskabet vi ser, men set fra det østjyske er det meget tæt på at være bronzealderens 

og jernalderens kystlandskab, der er bevaret: et agerbrugsland med braklagte og fredede 

naturområder og relativt få menneskelige bebyggelser. Der er ingen tekniske, industrielle anlæg.  

De 20 vindmøller, man ønsker at etablere ved Mejlflak, skal være op mod 200 meter høje. På 

høringsmødet sammenlignede man det med Storebæltspylonerne, der oplystes at være ca. 250 

meter høje. Vi kommer en del på Vestsjælland og ved derfor hvor langt omkring disse pyloner 

kan ses – og det er langt. Og så er der den væsentlige forskel, at pylonerne står stille, mens de 

20 vindmøller vil være i næsten konstant bevægelse og også på den måde være et roterende og 

forstyrrende element i landskabet. 

De vindmøller man ønsker at anlægge ved Mejlflak er altså et kæmpestort teknisk anlæg, der vil 

ødelægge og forstyrre det landskab, man har kendt her i flere tusinde år. 

Også aften- og nattehimlen vil blive forurenet af lys fra de høje møller – og det i et område hvor 

det faktisk kan blive ret mørkt og stjerneklart, fordi der er få bebyggelser (Samsø, Tunø og et 

stort område syd for Århus).  

Vi har bidt mærke i, at Samsø Kommune, som i den grad er en kommune der prioriterer og 

ønsker bæredygtig energi og har stor åbenhed overfor alle løsninger, de gør indsigelse mod dette 

projekt, netop fordi der er tale om 200 meter høje vindmøller, der skal ligge meget tæt på 

fredede naturområder ved Samsø og i et smukt kystlandskab. Dertil vil også Tunø blive 

voldsomt præget af de høje møller. Det er meget naturligt at være særdeles stor tilhænger af 

bæredygtig energi og samtidig være tilhænger af natur og smukke landskaber og ønske at værne 

om og passe på vores natur- og kulturarv.  

Der er udarbejdet en rapport af et uvildigt konsulentfirma, der fraråder at lægge de store 

kystnære vindmølleparker i fjorde, bugte og vige. En sådan rapport bør alle naturligvis lytte til 

og respektere.  
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3.      Bæredygtig energi er vejen frem. 

Vi mener, at vi som forbrugere sammen med Energiselskaber, Kommuner og Staten må og skal 

finde nye måder at producere el og energi, og vi skal udnytte alle de bæredygtige energikilder, 

vi kan komme til. Men vi skal ikke ved samme lejlighed ødelægge vores land med en anden 

form for forurening – og forstyrre de unikke landskaber vi endnu har. Man skal i hvert fald 

tænke sig meget grundigt om inden man ødelægger et landskab med nye tekniske anlæg – og 

det bør forsøges at finde andre løsninger.  

Ved høringsmødet i Odder fik vi at vide, at det er uhyre vanskeligt at lægge de store kystnære 

vindmøller i Århusbugten af mange årsager, og man har virkelig prøvet mange muligheder og er 

endt med at der kun er det ene sted: Mejlflak, selvom det på ingen måde er optimalt. For os er 

der en anden tydelig konklusion på dette: Århusbugten egner sig ikke til denne type tekniske 

anlæg. Og derfor bør vindmøllelaug, energiselskaber, kommuner og alle andre arbejde videre 

på andre løsninger.  

Vi ser masser af tiltag på f.eks. Samsø, der viser at man kan producere rigtig meget strøm på 

mange måder uden at ødelægge unikke landskaber. Og vi bør i det østjyske lægge de store 

tekniske anlæg dér, hvor vi allerede har ødelagt og forstyrret områderne (hvilket vi har mange, 

mange steder) – f.eks. ved havneanlæggene, ved motorvejene eller i industrikvarterer. Og anlæg 

der rager 200 meter op i luften hører til langt ude på havet - eller langs de store broer - og ikke 

tæt ved kysten.  

Vi fik at vide, at de 20 møller projekteret ved Mejlflak optimalt vil kunne forsyne 70.000 

husstande med strøm. Det er som vi har forstået det egentlig ikke ret meget i forhold til andre 

vindmølleanlæg – og i forhold til hvor meget der her bliver ødelagt og forstyrret.  

Vi synes, der skal arbejdes videre med at etablere anlæg, der skaber mest mulig bæredygtig 

energi. Og i forhold til Århusbugten bør og skal man undersøge og afprøve alle andre veje og 

muligheder, inden man kan få tilladelse til et så ødelæggende projekt. 

Med venlig hilsen fra 

Carsten Salvig Vandkrog 

Karen Vandkrog Salvig 

Herambsgade 4, 2.t.v. – 8200 Århus N. 
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Mejlflak havmøllepark 

 

Kommentarer til delrapport til VVM-redegørelse februar 2012 – visualisering 

Visualiseringsrapporten giver efter min opfattelse ikke et retvisende billede af vindmøllernes påvirkning af 

udsigtsforholdene omkring Aarhus bugt. 

For det første er der områder i mellemzonen, der ikke er behandlet i rapporten. Det drejer sig bl.a. om 

udsigten fra Lillenor og Malling Bjergevej. Dette er områder med noget af den bedste udsigt i Aarhus-

området, som ikke bare beboerne men også forbipasserende på vej til Norsminde, Rude og Saksild har 

meget glæde af. Endvidere mangler en visualisering fra Strandvejen i Aarhus. Man kunne forledes til at tro, 

at disse 3 områder fra Aarhus Kommune er udeladt mere eller mindre bevist. 

For at illustrere rapportens mangler på dette område vises følgende billeder: 
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Visualiseringsrapportens side 13 – et fotografi fra Ajstrup visende vindmøllerne ved Tunø knob kan jeg ikke 

genkende. Efter min opfattelse er disse vindmøller mere synlige, hvilket fremgår af dette billede: 
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Det anføres på rapportens side 13: ”Sigtbarheden spiller en afgørende rolle, og det vil være relativt få dage, 

hvor vindmøllerne vil stå tydeligt”. Fra ovenstående adresse kan man oftest se både Mols, Helgenæs, Tunø 

og Samsø klart. Rapportens konklusion må derfor skyldes årstiden for udarbejdelsen af rapporten. Min 

konklusion er baseret på over 50 års ophold ved Ajstrup Strand. 

I mellemområdet 6-13 km anføres i rapporten, at vindmøllerne stadig er markante med sjældent 

dominerende. Endvidere anføres, at beskuerens placering i forhold til kysten eller til bevoksning og 

bygninger er væsentlig, da vindmøllerne kan blive skjult bag afskærmende elementer. Saglige argumenter 

savnes. 

Jeg er ikke enig i denne vurdering. Vindmøller på 250 meters højde kan ses på 55 km’s afstand,  hvorfor 

vindmøller på 200 meters  højde må kunne ses på ca. 44 km’s afstand.  

Kommer man til Storebælt fra Sjællandssiden kan man omkring Sorø se Storebæltsbroen, som er 250 m høj.  

Det er derfor efter min opfattelse en væsentlig mangel ved visualiseringsrapporten, at man kun har lavet 

visualisering  fra 1. række og ikke fra 2., 3., 4., 5. række o.s.v.  

Det kan undre, at havvindmøller placeret tæt på kysten skal være 1/3 større end de vindmøller, der skal 

placeres ved Anholt. Man forledes til at tro, at det alene skyldes mindre vind i Aarhus-bugten, samt at 

COWI-rapporten’s konklusion er korrekt. 

Vindmølleparkens placering i nærområdet er velvalgt, såfremt man ønsker  visualiseringsgener i et stort 

området omkring Aarhusbugten, hvilket er uacceptabelt og uforståeligt.  Ved placering i en bugt vil man – 

måske i større omfang end ved en placering i en fjord - naturligvis opnå, at det berører et meget stort antal 

personer – såvel beboere som turister. 
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Sammenfattende er min kritik af visualiseringsrapporten: 

1. Områder med noget af den bedste udsigt i Aarhus-området – og måske i hele landet – berøres ikke. 

Disse områder er fejlagtigt ikke behandlet i visualiseringsrapporten 

2. Rapporten behandler fejlagtigt ikke gener for ejendomme, der ikke er beliggende i første række, 

men som på grund af møllers højde i sagens natur også med blive berørt 

3. Rapportens konklusion om sigtbarhed få dage er urigtig. 

 

Kommentarer til VVM-redegørelsen 

I redegørelsens afsnit 10 er omtalte tekniske mangler og manglende viden. Redegørelsen er i modstrid med 

formanden, Søren Egge Rasmussens, udtalelser i et læserbrev i JP Aarhus den 20. september 2012 med 

overskriften ”En grundig proces”. Afsnit 10 handler om følgende: 

1. Teknisk projekt 

2. Vurdering af virkning på evt. oversvømmede bopladser 

3. Skibstrafik i anlægsfasen 

4. Fugle 

5. Flagermus 

6. Havpattedyr 

7. Bentisk flora og fauna 

8. Spild ved skibskollisioner 

9. Vurdering på miljø som følge af anlægs- og driftsaktiviteter på land 

10. Vurdering på miljø som følge af anlægs- og driftsaktiviteter på lavt vand 

11. Håndtering af affald på land 

12. Klapning af opgravet sediment 

Disse forbehold fra rådgivernes side medfører, at der ikke er noget egentligt projekt at tage stilling til, da de 

nødvendige undersøgelser ikke er tilendebragt. Udtalelserne i JP Aarhus den 20. september 2012 er således 

ukorrekte. 

Der må derfor anstændigvis gives mulighed for yderligere indsigelser, når de omtalte forhold er afklaret.  

Kommentarer til brochuren ”Investér i fremtiden” udarbejdet af Vindmøllelaug Århus Bugt 

På brochurens bagside fremgår, at man forventer et afkast på ca. 10%. 

På mødet i Odder den 16. august 2012 fremhævede bestyrelsesformand Søren Egge Rasmussen flere 

gange, at det var en bedre investering end en investering i børsnoterede værdipapirer. 

Brochuren er tilsyneladende ikke udarbejdet med bistand fra jurist eller økonomikyndig, idet der intet 

belæg er for påstanden om det forventede afkast. 

Brochuren indeholder en oplysning om, at der skal udføres yderligere forundersøgelser af havbunden. Af 

VVM-redegørelsens afsnit 10, der omhandler tekniske mangler og manglende viden, fremgår i alt 12 

punkter til yderligere afklaring og ikke kun 1 punkt. 
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At projektet er ufærdigt fremgår endvidere af brochurens oplysning om, at havvindmøllerne bliver mellem 

3 og 7 MW og den samlede effekt derfor bliver mellem 60 og 140 MW. Ligeledes er der ikke taget stilling til 

vindmøllernes højde, hvilket antages også at have en indvirkning på vindmøllernes effekt. Brochurens 

postulat om strøm til 70.000 husstande er der således ikke belæg for, men må betegnes som 

ønsketænkning. Det er tankevækkende, at Dong skal have 111 vindmøller for at producere 400 MW, mens 

Vindmøllelaug Århus Bugt kan producere 140 MW med kun 20 vindmøller. 

Det anføres, at ”Vind er bæredygtig energi”. Det mangler en oplysning om, at dette alene skyldes et tilskud 

– vist nok på 0,85 kr. pr. kWh. Efter samme princip kan dyrkning af citrusfrugter i Nordnorge være 

bæredygtig. Hvis noget kun er bæredygtigt på grund af tilskud, er det efter min opfattelse ikke bæredygtigt. 

Den postulerede bæredygtighed bliver understøttet af nogle fordelagtige afskrivningsregler, der betyder, at 

man kan afskrive på 115% af anskaffelsessummen. Af oplysninger fra Jyllands-Posten den 21. september 

2012 fremgår, at vindmølleparken ”kun” får 0,25 kr. i overpris, samt at dette var kendt fra starten. 

Vindmølleprojektet kan således kun finansieres som følge af de involverede elselskabers bugnende 

pengekasse. 

På brochurens bagside er anført, at vindmølleparken er organiseret som et interessentskab. Der mangler en 

oplysning om, at man i et interessentskab hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for alle 

virksomhedens forpligtelser. Det er således ukorrekt, at man kun risikerer at miste det 

indbetalte beløb. 

Af årsrapport for 2011 for Vindmøllelaug Århus Bugt I/S fremgår, at medlemsindskud andrager 

kr. 563.889, mens egenkapitalen som følge af underskud udgør kr. 499.074. Blandt aktiverne 

er opført aktier i Havvind Århus Bugt A/S til en værdi af kr. 800.000. Såfremt disse aktier som 

følge af en evt. opgivelse af projektet bliver værdiløse, betyder dette, at investorerne udover 

det indskudte beløb skal betale yderligere 50% af indskuddet. 

Den foreliggende årsrapport for Havvind Århus Bugt A/S udviser et underskud på kr. 

1.770.654 og en egenkapital på kr. 5.429.346 efter et kapitalindskud på sammenlagt kr. 

7.200.000. Blandt aktiverne er udviklingsaktiver (væsentligst udgifter til VVM-undersøgelser) 

opført med kr. 4.244.320. Dette aktiv har kun værdi, såfremt projektet gennemføres. Hvis 

projektet ikke gennemføres, betyder dette, at egenkapitalen helt eller delvist kan være tabt. 

Det må således fastslås, at der er en betydelig risiko ved investering i vindmøllelauget, samt at 

salgsprospektet ikke har været igennem ”en grundig proces”. 

 Kommentarer i øvrigt 

Mit kendskab til Havvindmølleparken Mejlflak fik jeg fra en bekendt i Nykøbing Mors. Det forekommer 

underligt, at der ikke er rettet henvendelse til de berørte grundejerforeninger, ligesom omtalen af 

vindmølleparken har været ikke eksisterende i såvel Jyllands-Posten som Aarhus Stiftstidende indtil midt i 

august 2012. 

21. september 2012  

Karsten Gorm Sattrup 

Provsteparkvej 15, 8270 Højbjerg 

ask@sattrup.dk 
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Hej Energistyrelse 
 
I forbindelse med den offentlige hørring på Vindmøllepark Århus Bugt har jeg en kommentar. 
 
Som udgangspunkt er jeg for vindmøllerne i Århus Bugt, men jeg syntes at oplægget med de 20 møller 
kommer til at fylde for meget.  
 
Jeg syntes man skal vælge den sydlige eller nordlige gruppe af møller så der i alt kommer til at stå 9-11 
møller i en eller 2 rækker.  
 

Med venlig hilsen / Best Regards 
Christian Schmidt-Møller 

EnErGi.konsortiet 
balevej 4b, ommestrup, 8544 mørke 
mobil 28555550 
csm@konsortiet.dk 
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                 INDSIGELSE MOD PÅTÆNKT VINDMØLLEPARK I ÅRHUSBUGTEN 

                       - en lille fortælling i 6 kapitler 
 
 
 
 
 

ET TANKEEKSPERIMENT 
 

Lad os sige, at en flok driftige folk ville etablere en vindmøllepark i det midtjydske søhøjland, hvor 

der jo er fine vindforhold. 

Fredningsbestemmelser, klager og erstatninger gjorde projektet lidt tungt, men pludselig så folkene 

lyset og løsningen: Møllerne skulle placeres til vands – midt i Mossø. Let, effektivt og billigt  - men 

jo også absurd ! Naturens sammenhængskraft var brudt. 

Det er nøjagtigt det, der er ved at ske i Århusbugten. Der er jo her ikke tale om et hav,  men om en 

”indsø” med land hele vejen rundt. Men én ting er at fantasi-og tankeløse mennesker arbejder for et 

ødelæggende projekt, noget andet er hvis lokalpolitikerne sover i timen. Det er nu 

beslutningstagerne skal seriøst på banen. Det kan vel ikke passe, at det i praksis bliver  

initiativtagerne selv, der skal fælde dom over deres eget projekt ? 

Hvis den endelige konklusion bliver, at Århusbugten ikke er det rigtige sted for en vindmøllepark 

med ubegribeligt høje møller (jf. at Københavns rådhustårn (den højeste bygning i landet) kun er 

107 m højt mod møllernes 200 m) er det synd for de lokale entrepenører, men så må andre jo træde 

til andre steder, hvor forholdene er bedre. 

Det værste, der kunne ske, er, at alle, der er tilhængere af vindenergi, bliver skræmt væk af et 

skæmmende, fejlplaceret anlæg. Det er en oplagt mulighed. Lykkes det nemlig at tvinge  et 

industrianlæg  igennem midt i en naturperle som Århusbugten, så kan alt lade sig gøre, så er der 

åbnet en ladeport for naturødelæggelse overalt i landet støttet af driftige investorer og tøvende 

politikere. 

Det vil sætte skel i befolkningen og trække politiske fronter skarpt op – men der er ikke nødvendigt. 

Arbejd massivt for vindenergien – men find de rigtige steder ! 
 
 

EN ÅRHUSHISTORIE 
 

Da  højhuset ”Bruuns Galleri” i Århus skulle lempes igennem beslutningsprocessen, var et vigtigt 

instrument visualiseringer. 

Det viste sig bagefter, da det hele var for sent, at de var fejlagtige – de fleste vil nok sige 

manipulerede  - og sagen blev lukket ned med en beklagelse ! 

Det samme forløb - blot i langt større skala og med langt alvorligere konsekvenser er nu ved at 

tegne sig i Århusbugten. Det er tydeligt at visualiseringerne spiller en afgørende rolle for 

initiativtagernes argumentation. Men der er der tale om visuelt bedrag på højt niveau – og enhver 

kan med egne øjne konstatere det. Find et sted 6-7 km fra Søsterhøjsenderen, se på visualiseringen 

(f.eks. fra Ajstrup, Norsminde eller Saxild), og derefter på sendemasten -incl blinkende lys (som jo 

ikke kan gengives på en visualisering og som derfor gør hele visualiseringsprojektet tvivlsomt) og 

drag din egen konklusion. Undren, forargelse og vrede er jeg nok ikke den eneste, der føler. 

En anden og lige så afslørende oplevelse kan fås ved at stå et vilkårligt sted på den kilometerlange 

skrænt ved Ajstrup strand. Herfra har man frit udsyn  til de eksisterende  møller ved Tunø. 

Nøjagtigt således tager visualiseringen af de ”kommende” møller sig imidlertid ud, små 

legetøjsmøller, men i virkelighedens verden ligger de tættere på og er over tre gange så høje – 

endda forsynet med både konstant og blitzende lys, som de misvisende natvisualiseringer slet ikke 

fanger (se blot på Søsterhøjsenderen om natten og bliv overbevist og chokeret). Når du alligevel står 
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på skrænten kast så et blik nordpå mod Studstrupværket. Især ved nattetide går de blinkende lys 

mere end fint igennem. Og de er ikke mindre end 35 km væk. De kommende endnu højere møller 

kun 6. 

Om der er tale om manglende kompetence eller formindskende manipulation er ikke godt at vide, 

men visualiseringerne er totalt ubrugelige og kan med Bruuns Galleri i erindring være 

skæbnesvangre for beslutningstagerne at læne sig op ad. 
 

NATURENS TIVOLI 
 

Hvordan er det kommet så vidt ? 

Stå på skrænten ved Ajstrup strand og nyd en af de dejligste udsigter i Danmark over mod Mols, 

Samsø og Tunø. Forestil dig nu en solnedgang hvor møllerne ligger fuldt eksponerede og totalt 

bryder udsigten. Vent til mørket bryder frem, glæd dig til en fantastisk stjernehimmel og oplev i 

stedet møllernes lysshow: En industrikulisse med en væg af hoppende og dansende lysglimt, en 

grusom tivolisering af det offentlige rum, måske endda suppleret af en lavfrikvent brummen. 

Enhver glæde, enhver naturoplevelse er pist væk og læs så lige billedteksten til den forskønnede 

visualisering (foto 10) : ”Vindmøllerne virker ikke dominerende på den store flade ” og 

”Vindmøllerne forstyrrer ingen væsentlige landskabselementer.” 

Det er stærk læsning, så stærk at forfattene selv må trække i land for ikke at virke totalt 

utroværdige:”Vindmøllerne har en stor udbredelse og fylder dermed en stor del af synsvinklen... 

oplevelsen af havudsigten er ... væsentligt forandret”. 

Ja, det tør siges. Samsø forsvinder bag møllekæden ! 
 

NATURFREDNINGSFORENINGEN OG SAVEN 
 

Enkelte medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening slutter tilsyneladende op om 

mølleplanerne. Det er meget uheldigt. Uheldigt for Naturfredningsforeningen hvis fremragende 

arbejde for Danmarks natur miskrediteres og uheldigt for modstanden mod hele projektet. Selv om 

de er få i tal, er de med til over for befolkningen og beslutningstagerne at give planen er skær af 

legitimitet. 

Hvad er deres motiv? Hvordan kan man være medlem af en naturfredningsforening og samtidigt 

arbejde for den største menneskeskabte naturødelæggelse i Østjylland nogensinde ? 

Svaret ligger lige for: De fossile brændsler er en overvældende trussel mod miljøet, så 

overvældende at fornuften slipper op. Ja – der skal arbejdes for fuld kraft for vindenergi – men jo de 

rigtige steder. Det nytter ikke at ville frelse og frede naturen ved at ødelægge den. Det er aldrig 

klogt, at save den gren over, man selv sidder på. 
 

EN GAMMEL INDIANER 
 

Disse vildfarne naturfredningsfolk og alle andre – ikke mindst beslutningstagerne - kunne måske 

hjælpes på vej af lidt indiansk livsfilosofi. Den store høvding Chief Seattle så i midten af 1800-tallet 

med forfærdelse på de hvides  tankeløse ødelæggelse af naturen. I en situation hvor de hvide ville 

presse indianerne til at afstå deres land, skrev han et brev til den amerikanske præsident. Et brev 

som FN's miljøudvalg har kaldt ”det smukkeste og mest dybtgående, der nogensinde er sagt om 

mennesker og miljø.” 

Chief Seattle skrev bl.a.: 
 

”Vi ved, den hvide mand ikke forstår vor indstilling...Han behandler sin mor, jorden, og sin bror, 

himlen, som ting, der skal købes, plyndres, sælges som får eller glasperler.... Al støj gør vold på 

øret..og hvad er der ved livet, hvis man ikke kan høre natteravnens ensomme skrig..Hvordan kan 

man købe eller sælge himlen. Dette ved vi: Jorden tilhører ikke mennesket, mennesket tilhører 

jorden. Dette ved vi: Alle ting er forbundet med det blod, der  forener én familie. Alle ting er 
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forbundne. Hvad der end hænder jorden, hænder jordens sønner. Mennesket har ikke vævet livets 

spind: det er blot en tråd i det. Hvad han end gør mod spindet, gør han mod sig selv.” 
 

Sentimentalt  forældet pjat?  Nej, det er et spørgsmål om livskvalitet og moderne 

sammenhængskraft og ikke kun gamle indianere også højst nutidige filosoffer og økonomer 

hævder, at den største ressourse, den største kapital vi har, meget vel kan være naturen selv. 

Lær af Chief Seattle at arbejde med naturen og ikke imod den. 
 

LOV OG MORAL 
 

Løsningen på Danmarks energiforsyning må jo da være et stort BÅDE – OG. 

Vi skal både have vindmøller og en uforstyrret natur Vi skal have naturens energi uden at ødelægge 

naturen, og det kan snildt lade sig gøre, hvis blot vi vil det. 

Ingen – selv ikke den største hardcore megamølletilhænger vil have en mølle i egen baghave. 

Hvorfor så ikke bruge alt krudtet på, at det ikke sker: 

Landmøller langs jernbaner, motorveje, højspændingsledninger  (som man gør i udlandet) hvor 

naturen i forvejen er ødelagt, kystnære møller ved havne og industianlæg, hvor naturen i forvejen er 

ødelagt eller hvor de ikke generer nogen (som f.eks. syd for Samsø)  og havvindmølleparker så 

langt til havs at der ikke er noget natur at ødelægge. Når man tænker på hvor mange tusinde km 

kyst vi har, hvor mange tusinde km motorvej/jernbanestrækningr osv. vi har og hvor meget hav vi 

har, mon så ikke man kan finde placeringer, som tilgodeser alle hensyn og som ikke lægger gift for 

alle fremtidige mølleplaceringer. 

Hvis alle arbejdede efter disse retningslinier -altså et både og -så ville man samtidigt undgå en 

juridisk absurditet som den Århus- bugt- projektet nødvendigvis lander i: Vi har nemlig både en 

naturbeskyttlseslov og en miljøbeskyttelseslov her til lands. Bødesatserne for den enkelte lovbryder 

-landmanden eller den private haveejer – er netop på vej op og det bliver en skærpende 

omstændighed, hvis vandalisme mod naturen foretages ud fra økonomiske hensyn. 

Mon ikke vindmølleparkens investorer har økonomiske hensyn at pleje? og mon ikke den grundejer 

på Nordsamsø, der af miljøhensyn får afslag på ønsket om en flagstang får nervesammenbrud af 

bare græmmelse, når han fra den plet, hvor flagstangen skulle have stået, skuer ud imod et gigantisk 

blinkende industrianlæg kun 3-4 km væk ? 

Er det virkelig sådan, at bare forbrydelsen er tilstrækkelig stor, så sættes lovene ud af kraft ? 

Jamen hov! Er vi ikke ude i en almindelig ekspropriation hvor almenvældets  behov trumfer alt ? 

Nej, lige præcis ikke! Prøv at forestille jer hvis almindelige ekspropriationer til f.eks. motorveje var 

styret af private investorers ønske om profit (og det er vel det, der er tale om her). Dertil er vi da 

heldigvis ikke nået  og det vil vist være en helt umulig tanke. Hvordan kan det så være, at nogen 

(måske) kan slippe godt afsted med at optræde som eksproprierende myndighed i denne situation ?  

For her er jo tale om faktuel ekspropriation - af befolkningens naturværdier og livskvalitet. 
 

KONKLUSION 
 

Århusbugten er for lille til så stort et projekt. 
 
 
 

Kaja Schultz 

Lollandsgade 28 

8000  Aarhus C 

kajaschultz@stofanet.dk 

telf. 86185939-61285939 
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Høringssvar vedr. Havvindmøllepark Mejlflak. 

Projektet overordnet. 

1. Af VVM redegørelsen pkt. 2.1, Historisk Baggrund for Projektet, fremgår det at initiativet 
udgår fra en kreds af enkeltpersoner i Syddjurs Kommune. 
Der er langs Odderkysten meget lidt folkelig forståelse for, at et projekt, der har 
udgangspunkt i ”ønsker om et investeringsprojekt” blandt borgere i Syddjurs Kommune, 
ender med, at alle ulemper og gener eksporteres til et sårbart og rekreativt område langs 
Odderkysten. Så langt væk fra Syddjurs som overhovedet muligt.  
Samtidig lander projektet med en rodet og uskøn opstilling af møllerne. 
Forklaringen, at dette område er det eneste sted i Århusbugten, møllerne kan stå, henset til 
bundforhold m.m. - og at denne opstilling er den eneste mulige, henset til sejlruter m.m., 
forekommer at basere sig på en mærkelig form for logik, hvor man ikke tager den 
nærmeste konklusion. En langt mere nærliggende konklusion måtte være: At hvis dette er 
tilfældet, så er Århusbugten ikke egnet til havvindmøller. 
 

2. På ENS Hjemmesige ligger under samme link som VVM redegørelse flere andre rapporter: 
 

 Kystnære havmøller i Danmark. Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km 
fra kysten. Juni 2012. Udkast til offentlig høring. 
 

 Udpegning af områder til kystnære havmøller. 
 
Af den første fremgår de udpegede mulige opstillingsområder i hele Danmark, men 
området ved Mejlflak er ikke udpeget. 
Forklaringen, der er givet på høringsmødet i Århus 13. august og i Odder 16. august, er, at 
Mejlflak-projektet allerede var så langt fremskredet og tilladelser allerede givet, at det ikke 
var nødvendigt at medtage området i screeningen. 
Vi finder, at der er 2 ting at sige hertil: 

 For det første, at en anden og mere nærliggende forklaring kunne være, at området 
ved Mejlflak ganske enkelt ikke er egnet til et vindmølleprojekt af denne størrelse,  
hvilket med al ønskelig tydelighed turde fremgår af den valgte uharmoniske og 
rodede opstilling. 

 For det andet: Når man har gennemsøgt Århusbugten for et egnet 
opstillingsområde og har bevæget sig fra nord mod syd og ender nede langs 
Odderkysten, så havde det vel været naturligt og demokratisk, at man havde sendt 
denne placering til høring hos de berørte borgere langs Odderkysten. Det har man 
ikke, man har bare maset på for at få projektet kørt igennem så hurtigt som muligt 
og med så lidt offentlig opmærksomhed som muligt.  
Man kunne have spurgt f.eks. via Fællesudvalget for Grundejerforeningerne langs 
Odderkysten: Vi har påtænkt at opstille en industripark med vindmøller ud for jeres 
kyst, hvad siger I til det? 
Det har man af indlysende grunde ikke gjort.  
Men det er faktisk, hvad man gør for alle de øvrige områders vedkommende, idet 
man offentliggør screeningen. 
Vi finder, at der er et demokratisk underskud i den måde, hvorpå man har kørt 
projekt Mejlflak.  
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I den anden udlagte rapport siges det i pkt. 1 - - - ”Herudover er en række områder blevet 
undtaget, fordi de vurderes som særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af 
havmøller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave 
og sunde - - - ”. 
Vi mener at vort kystområde som ø-hav falder under denne undtagelse, men forklaringen 
er igen en samme: Fordi projekt Mejlflak er så tidligt ude og så langt fremskredet, behøver 
man ikke respektere noget som helst. 
Det finder vi ikke i orden. 

 
Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller på 200 m. højde. Sammenligningsvis er pylonerne på 
Storebæltsbroen 250 m høje. 

 Der er ikke tale om hyggemøller, men om et egentligt industrianlæg. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres blitzlys, 
som skal blinke 40 gange i minuttet.  

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. 
Ingen ved hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i 
maven før den høres med øret. Det er en støj, som umærkeligt sætter sig som uro og 
rastløshed, uden at man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 
er blevet endevendt. Det eneste, der ikke er taget hensyn til er menneskene. Menneskenes 
værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 
industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 
hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 
mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene af rekreative 
grunde. 
 

Slutbemærkning 
Der kan være forskellige opfattelser af, hvor god en idé vindenergi egentlig er. Der kan være 
forskellige opfattelser af, hvor god økonomien i et sådant projekt er, når man ser det i en større 
sammenhæng og regner alle faktorer med - så som spildstrøm og div. tilskud. Den diskussion 
ønsker vi ikke at gå ind i. Den må føres i andre fora. 
Men hvis vindenergi skal have en fremtid i Danmark, så må man have folket med. Der må være 
folkelig opbakning. Hvis man, hver gang man vil etablere et industrianlæg i de kystnære områder, 
træder på folk, opnår man kun, at modstanden vokser.  
 
 
Vi finder det ikke acceptabelt, at et industrianlæg af denne størrelse placeres i et sårbart, 
rekreativt område, som ud fra de kriterier, der opstilles af de offentliggjorte rapporter, ville være 
blevet friholdt, dersom projektet skulle starte nu.  
 
Konklusion 
 

 Vi kan af ovennævnte grunde ikke anbefale, at ovennævnte projekt udføres. Vi henholder 
os til, at de offentliggjorte rapporter ikke finder Århusbugten egnet som opstillingsområde. 
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 Subsidiært må vi anbefale, at det påtænkte industriområde flyttes: 
o Til et område, hvor det ikke er til gene for nogen.  
o Til et område, som i forvejen er forstyrret. 

 

 Tertiært må vi anbefale, at industrianlægget modereres til en vindmøllestørrelse, svarende 
til de eksisterende møller v. Tunø 

 
 
 
Anne-Marie Pabst Jensen 
Ole Brehm Jensen 
Mejlgade 43 B1. 
8000 Århus C 
 
Christian Christensens Vej 49 
Kysing Næs 
8300 Odder 
 
Susanne Stenbæksgaard 
Funder Bygade 4 H1 
8600 Silkeborg 
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Høringssvar vedrørende HAAB / Havvindmøllepark Mejlflak.  
 

Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/ historikken. 

Et privat foretagende, HAAB, søgte og fik i 2011 tilladelse til undersøgelser med henblik på 

etablering af 20 stk. 200 meter høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt. Der var endnu ingen 

samlede retningslinjer for etablering af sådanne anlæg i forhold til landskabelige værdier i kystnære 

omgivelser med møller der er 2 til 3 gange så store, som dem man i dag har erfaring med. 

Naturstyrelsen protesterede den gang mod bevillingen til HAAB og opfordrede til, at man ventede 

til der forelå samlede retningslinjer.  

 

Energistyrelsen. 

Energistyrelsen har efterfølgende udsendt forslag til samlede retningslinjer for opstilling af 

kystnære havvindmøller. I den nye rapport om kystnære havvindmøller bemærkes, at der udvises 

stor omhu i forhold til og hensynstagning til både de mennesker, det berører og landskaber. 

Sideløbende oplever vi larmende tavshed omkring det allerede langt fremskredne projekt i 

Aarhusbugten. Udviklet uden at være underlagt de retningslinjer, der nu er undervejs.  

 

Betyder det, at vi skal tilsidesætte stolte danske traditioner for planlægning og beskyttelse af vores 

naturværdier. At vi ukritisk skal plastre vore kyster til med kæmpevindmøller. Vindmøller laver 

grøn energi, men det grønne berettiger ikke til tilsidesættelse af almindelig hensynstagning til 

mennesker og natur. 

 

Som privatpersoner har den enkelte ikke mulighed for at lave lobbyarbejde på Christiansborg, som 

HAAB har gjort i stor mængde, og som de oplyste ved den offentlige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 

HAAB ønsker penge fra ”grøn ordning”.  

HAAB har tidligere den 1. marts 2012 opfordret Odder Kommune til at bakke op om forslag til 

revision af ”grøn ordning”, således at kystnære havmøller fremadrettet er berettiget til tilskud fra 

den ”grønne ordning.” I den ”grønne ordning” kan der gives op til kr. 88.000,00 pr. MW i tilskud til 

lokale grønne initiativer (Statens afregningspris på el fra havvindmølleparken). Hvis Mejlflak 

projektet omfattes af den ”grønne ordning” vil det kunne udløse i alt kr. 5 – 10 mio. til fordeling 

mellem de berørte lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ”grønne 

ordning” er en ny ordning og samtidig ønsker HAAB at etablere vindmølleparken efter den gamle 

ordning, således at møllerne placeres i følsomt øområde. Kan HAAB have så stor indflydelse på 

Christiansborg, så de kan få et større tilskud for el (ny ordning) og samtidig bygge projektet efter 

den gamle ordning. Så er der ikke langt til afregningsprisen på 105,1 øre / kWh, som Anholt 

havmølleparken afregnes til.  

Er det rimeligt, at HAAB kan få det gennemført? HAAB´s formand udtaler, at projektet ikke kan 

gennemføres uden det høje tilskud, i startfasen må de da have lavet beregninger på et andet 

grundlag. 

  

Projektets detaljer. 

 Der er tale om 20 havvindmøller i trekanten mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs. 

 Der er tale om møller der er 200 meter høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

Storebæltsbroen 250 meter høje, eller det svarer til 5 Rundetårne oven på hinanden. 

 Der er tale om et industrianlæg. 

 Alt for mange møller med en sejlrende midt mellem møllerne. 

mailto:ens@ens.dk
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 Møllerne kommer til at stå alt for tæt på fredede kyster. 

 Møller der placeres på kanten af et natura 2000 område i en rodet og uskøn opstilling. 

 Møllerne er så store, at tårnene skal belyses nede fra, og på toppen skal monteres stærkt 

generende blitzlys, 96.000 blink i timen nat og dag. 

 Møllerne er så store, at de ikke kan undgå at udsende lavfrekvent støj i betydelig grad. Ingen 

ved, hvad den lavfrekvente støj gør ved mennesker. Det er en støj, som mærkes i maven før 

den høres med øret. Det er en støj, som udmærket sætter sig som uro og rastløshed, uden at 

man egentlig kan høre den. 

 VVM redegørelsen er et imponerende stykke arbejde, hvor alt fra børsteorme til dykænder 

er blevet endevendt. Det eneste der ikke er taget hensyn til er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt andre end dyrenes. Skønhed, stilhed, nattemørke, en oase i en 

industrialiseret verden. Nu vil man industrialisere et af de sidste tilbageværende områder, 

hvor mennesket kan søge sine egne værdier, og dette anlæg vil berøre tusindvis af 

mennesker, som netop søger bort fra byen, bort fra industrien, bort fra lysene der blinker 

konstant, dag og nat. 

 

Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´s projekt få, hvis de får tilladelsen igennem. Gives tilladelse til 

private projekter af denne størrelse, er alle hensyn groft tilsidesat. Det handler ikke om at være imod 

eller for havvindmøller. Det handler om, at et så stort projekt i støbeskeen også har pligt til at påtage 

sig det kæmpe ansvar, der sikrer, at alle kan leve med møllerne, og at et enestående naturområde vil 

blive skæmmet. 

 

Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret, er udført med meget disede fotos taget i efteråret 

2011. Derfor kan man ikke få et indtryk af møllernes placering især ikke fra oplagte lokaliteter. Ved 

forespørgsel om det meget rodede billede, blev der svaret, at når man går langs kysten, ser man ikke 

ud over havet, da man går med siden til, så havvindmøllerne vil ikke forstyrre billedet. Panelet 

medgav, at havvindmøllernes placering så rodet ud, men de kunne ikke placeres anderledes. 

 

Cowi rapport. 

Cowi miljøvurderingsrapport ”Udpegning af områder til kystnære havmøller” udarbejdet for 

Havmølleudvalget under Energistyrelsen fra juli 2012. Under punkt 3.2. – ”Friholder placering af 

havvindmøller i fjorde, vige, sunde og øområder, men også markante kystlandskaber” -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliotek svarede panelet ved forespørgsel til Cowi 

rapporten, at tilladelsen var givet før Cowi rapporten forelå, hvorfor den ikke gjaldt HAAB´s 

projekt. Der vil således ikke blive taget hensyn til at projektet vil blive placeret i et øhav med 

småskalalandskaber rundt omkring. Et naturskønt fredet rekreativt område med enestående 

morænelandskaber, der bør friholdes. 

 

Det er trist, at HAAB ikke føler sig forpligtet mere, end tilfældet er, til at tage hensyn til 

almenheden og til de rapporter, der er kommet efterfølgende. 

 

Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kystnære områder, er der en række begrænsninger med hensyn til 

afstand fra land for havvindmølleparker afhængig af møllernes højde. HAAB´s store møller på 200 

meters højde vil overskride de afstande, som Folketinget har vedtaget skal gælde for de 8 områder: 

Vesterhavet Syd og Vesterhavet Nord, Jammerbugt Syd, Sæby, Bornholm, Smålandsfarvandet, 

Sejerøbugten og Hesselø Bugt nord for Sjællands Odde, der nu er blevet enige om skal rumme de 

fremtidige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt ud blandt 16 oprindelige i 
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screeningsrapporten Kystnære havvindmøller i Danmark. Screening af havvindmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten. Juni 2012.  

Kystnære havvindmøller er alle i Østjyllands område fjernet fra screeeningsrapporten. Dette må 

bestemt også gælde for HAAB´s projekt, da det jo udelukkende er tale om en forundersøgelse.  

 

Høringsliste. 

Det kan undre, at høringslisten ikke omfatter 2.200 grundejere langs Odder Kysten foruden 

grundejerne i Ajstrup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet orienteret om projektet, kun 

ved en tilfældighed for 2 mdr. siden ved læsning af Jyllands Posten, blev vi langs Odder Kysten 

gjort opmærksom på HAAB´s projekt.  

 

Rundt om projektet er der fredede områder. Det nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlflak, hvor projektet bliver placeret tæt ind til. 

 

Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfeltet, langt fra land, på samme måde 

som Anholt Havvindmøllepark. 

 

Flyt møllerne ud af bugten og væk fra det fredede øhav ud for Odderkysten. 

 

Der er masser af alternativer, der bedre kan rumme de meget store møller, man påtænker at opføre. 

Hvorfor er området sydøst for Øer, altså mere åbent hav med større effekt i strøm, ikke medtaget i 

VVM undersøgelsen? Det er ellers et krav til en VVM undersøgelse, at der også angives et 

alternativ, dette er ikke overholdt. 

 

At placere den første store kystnære havvindmøllepark på et sted, der er så sårbart og af stor 

rekreativ værdi, vil være en katastrofe. Et følsomt rekreativt område må ikke bliver totalt spoleret. 

Turismen vil forsvinde. Få projektet stoppet, så en perle af rekreative fredede steder, fortsat vil være 

til glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring dette område. 

 

Odder, den 14. sept. 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Inger Birkefeldt Svejstrup 

Christian Christensens Vej 45 

8300  Odder 
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Jeg vil hermed fremsende min indsigelse mod at der opsættes 200 m høje  
havvindmøller på Mejl Flak  
Det er ikke en protest mod brug af vindmøller til grøn energi der er min baggrund. 
 
Så store vindmøller bør anbringes i det åbne havareal og ikke i kystnære arealer og 
i særdeleshed ikke hvor der ikke er taget hensyn til naturen og dens nuværende 
kvalitet. 
 
Den omtalte placering vil med den størrelse og antal af  vindmøller blive særdeles 
skæmmende fra land og kyststrækningen syd for Aarhus hvor byens eneste offentlige 
strand og kystarealer strækker sig fra bygrænsen og frem til Saksild strand. 
Kyststrækningen bruges dagligt af byens borger samt turister  til alle natur formål 
året rundt og på alle tider af døgnet. 
En naturkvalitet der oftes fremhæves i forbindelse med Aarhus  
 
Vindmøller i 200 m højde med blinkene lys og roterende vinger vil være en ekstrem 
skandale for oplevelsen af Aarhus bugtens natur kvalitet der er enestående med 
Samsø og Tunø i horisonten og omvendt fra de øer mod Jylland  
 
Det bør absolut  revurderes idet en gennemførelsen vil i al fremtid stå som 
eksempel på en forkert og skandaløs beslutning der er truffet på et forhastet og 
populistisk ønske om at markerer sig politisk med grøn energi uden omtanke for den 
visuelle forurening en sådanne gennemførelse vil foranlede. 
 
I håb om at der er lydhørhed for bevarelsen af Aarhusbugtens enestående skønhed 
imødeser jeg at indsigelsen tages alvorligt og til efterretning så Aarhus fremover 
kan fremstå som en by der sætter naturens værdier højt frem for en kortsigtet og 
forhastet beslutning der vil bevirke en forringelse af byens sitrand og 
kyststrækning.  
Der må kunne findes alternativer til opførelsen af havmøller i en afstand fra 
kysten der ikke vil være ødelæggende for naturoplevelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Arkitekt  
Kaare Sølvsten  
Karlslundvej 5  
Neder Fløjstrup  
8330 Beder 
 
Sendt fra min iPhone grundet ophold i Kina  frem til 22. Sept d.å  
 
Ks@Seier-soelvsten.dk 
Arkitektfirmaet seier+Sølvsten  
Mejlgade 55 Aarhus C 8000 

  

mailto:Ks@Seier-soelvsten.dk
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                 INDSIGELSE MOD PÅTÆNKT VINDMØLLEPARK I ÅRHUSBUGTEN 

                       - en lille fortælling i 6 kapitler 

 

 

 

 

 

ET TANKEEKSPERIMENT 

 

Lad os sige, at en flok driftige folk ville etablere en vindmøllepark i det midtjydske søhøjland, hvor 

der jo er fine vindforhold. 

Fredningsbestemmelser, klager og erstatninger gjorde projektet lidt tungt, men pludselig så folkene 

lyset og løsningen: Møllerne skulle placeres til vands – midt i Mossø. Let, effektivt og billigt  - men 

jo også absurd ! Naturens sammenhængskraft var brudt. 

Det er nøjagtigt det, der er ved at ske i Århusbugten. Der er jo her ikke tale om et hav,  men om en 

”indsø” med land hele vejen rundt. Men én ting er at fantasi-og tankeløse mennesker arbejder for et 

ødelæggende projekt, noget andet er hvis lokalpolitikerne sover i timen. Det er nu 

beslutningstagerne skal seriøst på banen. Det kan vel ikke passe, at det i praksis bliver  

initiativtagerne selv, der skal fælde dom over deres eget projekt ? 

Hvis den endelige konklusion bliver, at Århusbugten ikke er det rigtige sted for en vindmøllepark 

med ubegribeligt høje møller (jf. at Københavns rådhustårn (den højeste bygning i landet) kun er 

107 m højt mod møllernes 200 m) er det synd for de lokale entrepenører, men så må andre jo træde 

til andre steder, hvor forholdene er bedre. 

Det værste, der kunne ske, er, at alle, der er tilhængere af vindenergi, bliver skræmt væk af et 

skæmmende, fejlplaceret anlæg. Det er en oplagt mulighed. Lykkes det nemlig at tvinge  et 

industrianlæg  igennem midt i en naturperle som Århusbugten, så kan alt lade sig gøre, så er der 

åbnet en ladeport for naturødelæggelse overalt i landet støttet af driftige investorer og tøvende 

politikere. 

Det vil sætte skel i befolkningen og trække politiske fronter skarpt op – men der er ikke nødvendigt. 

Arbejd massivt for vindenergien – men find de rigtige steder ! 

 

 

EN ÅRHUSHISTORIE 

 

Da  højhuset ”Bruuns Galleri” i Århus skulle lempes igennem beslutningsprocessen, var et vigtigt 

instrument visualiseringer. 

Det viste sig bagefter, da det hele var for sent, at de var fejlagtige – de fleste vil nok sige 

manipulerede  - og sagen blev lukket ned med en beklagelse ! 

Det samme forløb - blot i langt større skala og med langt alvorligere konsekvenser er nu ved at 

tegne sig i Århusbugten. Det er tydeligt at visualiseringerne spiller en afgørende rolle for 

initiativtagernes argumentation. Men der er der tale om visuelt bedrag på højt niveau – og enhver 

kan med egne øjne konstatere det. Find et sted 6-7 km fra Søsterhøjsenderen, se på visualiseringen 

(f.eks. fra Ajstrup, Norsminde eller Saxild), og derefter på sendemasten -incl blinkende lys (som jo 

ikke kan gengives på en visualisering og som derfor gør hele visualiseringsprojektet tvivlsomt) og 

drag din egen konklusion. Undren, forargelse og vrede er jeg nok ikke den eneste, der føler. 

En anden og lige så afslørende oplevelse kan fås ved at stå et vilkårligt sted på den kilometerlange 

skrænt ved Ajstrup strand. Herfra har man frit udsyn  til de eksisterende  møller ved Tunø. Nøjagtigt 

således tager visualiseringen af de ”kommende” møller sig imidlertid ud, små legetøjsmøller, men i 

virkelighedens verden ligger de tættere på og er over tre gange så høje – endda forsynet med både 

konstant og blitzende lys, som de misvisende natvisualiseringer slet ikke fanger (se blot på 
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Søsterhøjsenderen om natten og bliv overbevist og chokeret). Når du alligevel står på skrænten kast 

så et blik nordpå mod Studstrupværket. Især ved nattetide går de blinkende lys mere end fint 

igennem. Og de er ikke mindre end 35 km væk. De kommende endnu højere møller kun 6. 

Om der er tale om manglende kompetence eller formindskende manipulation er ikke godt at vide, 

men visualiseringerne er totalt ubrugelige og kan med Bruuns Galleri i erindring være 

skæbnesvangre for beslutningstagerne at læne sig op ad. 

 

NATURENS TIVOLI 

 

Hvordan er det kommet så vidt ? 

Stå på skrænten ved Ajstrup strand og nyd en af de dejligste udsigter i Danmark over mod Mols, 

Samsø og Tunø. Forestil dig nu en solnedgang hvor møllerne ligger fuldt eksponerede og totalt 

bryder udsigten. Vent til mørket bryder frem, glæd dig til en fantastisk stjernehimmel og oplev i 

stedet møllernes lysshow: En industrikulisse med en væg af hoppende og dansende lysglimt, en 

grusom tivolisering af det offentlige rum, måske endda suppleret af en lavfrikvent brummen. 

Enhver glæde, enhver naturoplevelse er pist væk og læs så lige billedteksten til den forskønnede 

visualisering (foto 10) : ”Vindmøllerne virker ikke dominerende på den store flade ” og 

”Vindmøllerne forstyrrer ingen væsentlige landskabselementer.” 

Det er stærk læsning, så stærk at forfattene selv må trække i land for ikke at virke totalt 

utroværdige:”Vindmøllerne har en stor udbredelse og fylder dermed en stor del af synsvinklen... 

oplevelsen af havudsigten er ... væsentligt forandret”. 

Ja, det tør siges. Samsø forsvinder bag møllekæden ! 

 

NATURFREDNINGSFORENINGEN OG SAVEN 

 

Enkelte medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening slutter tilsyneladende op om 

mølleplanerne. Det er meget uheldigt. Uheldigt for Naturfredningsforeningen hvis fremragende 

arbejde for Danmarks natur miskrediteres og uheldigt for modstanden mod hele projektet. Selv om 

de er få i tal, er de med til over for befolkningen og beslutningstagerne at give planen er skær af 

legitimitet. 

Hvad er deres motiv? Hvordan kan man være medlem af en naturfredningsforening og samtidigt 

arbejde for den største menneskeskabte naturødelæggelse i Østjylland nogensinde ? 

Svaret ligger lige for: De fossile brændsler er en overvældende trussel mod miljøet, så 

overvældende at fornuften slipper op. Ja – der skal arbejdes for fuld kraft for vindenergi – men jo de 

rigtige steder. Det nytter ikke at ville frelse og frede naturen ved at ødelægge den. Det er aldrig 

klogt, at save den gren over, man selv sidder på. 

 

EN GAMMEL INDIANER 

 

Disse vildfarne naturfredningsfolk og alle andre – ikke mindst beslutningstagerne - kunne måske 

hjælpes på vej af lidt indiansk livsfilosofi. Den store høvding Chief Seattle så i midten af 1800-tallet 

med forfærdelse på de hvides  tankeløse ødelæggelse af naturen. I en situation hvor de hvide ville 

presse indianerne til at afstå deres land, skrev han et brev til den amerikanske præsident. Et brev 

som FN's miljøudvalg har kaldt ”det smukkeste og mest dybtgående, der nogensinde er sagt om 

mennesker og miljø.” 

Chief Seattle skrev bl.a.: 

 

”Vi ved, den hvide mand ikke forstår vor indstilling...Han behandler sin mor, jorden, og sin bror, 

himlen, som ting, der skal købes, plyndres, sælges som får eller glasperler.... Al støj gør vold på 

øret..og hvad er der ved livet, hvis man ikke kan høre natteravnens ensomme skrig..Hvordan kan 

man købe eller sælge himlen. Dette ved vi: Jorden tilhører ikke mennesket, mennesket tilhører 
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jorden. Dette ved vi: Alle ting er forbundet med det blod, der  forener én familie. Alle ting er 

forbundne. Hvad der end hænder jorden, hænder jordens sønner. Mennesket har ikke vævet livets 

spind: det er blot en tråd i det. Hvad han end gør mod spindet, gør han mod sig selv.” 

 

Sentimentalt  forældet pjat?  Nej, det er et spørgsmål om livskvalitet og moderne 

sammenhængskraft og ikke kun gamle indianere også højst nutidige filosoffer og økonomer hævder, 

at den største ressourse, den største kapital vi har, meget vel kan være naturen selv. 

Lær af Chief Seattle at arbejde med naturen og ikke imod den. 

 

LOV OG MORAL 

 

Løsningen på Danmarks energiforsyning må jo da være et stort BÅDE – OG. 

Vi skal både have vindmøller og en uforstyrret natur Vi skal have naturens energi uden at ødelægge 

naturen, og det kan snildt lade sig gøre, hvis blot vi vil det. 

Ingen – selv ikke den største hardcore megamølletilhænger vil have en mølle i egen baghave. 

Hvorfor så ikke bruge alt krudtet på, at det ikke sker: 

Landmøller langs jernbaner, motorveje, højspændingsledninger  (som man gør i udlandet) hvor 

naturen i forvejen er ødelagt, kystnære møller ved havne og industianlæg, hvor naturen i forvejen er 

ødelagt eller hvor de ikke generer nogen (som f.eks. syd for Samsø)  og havvindmølleparker så 

langt til havs at der ikke er noget natur at ødelægge. Når man tænker på hvor mange tusinde km 

kyst vi har, hvor mange tusinde km motorvej/jernbanestrækningr osv. vi har og hvor meget hav vi 

har, mon så ikke man kan finde placeringer, som tilgodeser alle hensyn og som ikke lægger gift for 

alle fremtidige mølleplaceringer. 

Hvis alle arbejdede efter disse retningslinier -altså et både og -så ville man samtidigt undgå en 

juridisk absurditet som den Århus- bugt- projektet nødvendigvis lander i: Vi har nemlig både en 

naturbeskyttlseslov og en miljøbeskyttelseslov her til lands. Bødesatserne for den enkelte lovbryder 

-landmanden eller den private haveejer – er netop på vej op og det bliver en skærpende 

omstændighed, hvis vandalisme mod naturen foretages ud fra økonomiske hensyn. 

Mon ikke vindmølleparkens investorer har økonomiske hensyn at pleje? og mon ikke den grundejer 

på Nordsamsø, der af miljøhensyn får afslag på ønsket om en flagstang får nervesammenbrud af 

bare græmmelse, når han fra den plet, hvor flagstangen skulle have stået, skuer ud imod et gigantisk 

blinkende industrianlæg kun 3-4 km væk ? 

Er det virkelig sådan, at bare forbrydelsen er tilstrækkelig stor, så sættes lovene ud af kraft ? 

Jamen hov! Er vi ikke ude i en almindelig ekspropriation hvor almenvældets  behov trumfer alt ? 

Nej, lige præcis ikke! Prøv at forestille jer hvis almindelige ekspropriationer til f.eks. motorveje var 

styret af private investorers ønske om profit (og det er vel det, der er tale om her). Dertil er vi da 

heldigvis ikke nået  og det vil vist være en helt umulig tanke. Hvordan kan det så være, at nogen 

(måske) kan slippe godt afsted med at optræde som eksproprierende myndighed i denne situation ?  

For her er jo tale om faktuel ekspropriation - af befolkningens naturværdier og livskvalitet. 

 

KONKLUSION 

 

Århusbugten er for lille til så stort et projekt. 

 

 

 

 

                                                                   Carl Harding Sørensen 

                                                                    Helgesgade 13 

                                                                    8260 Viby J 

                                                                    29918648 
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                                                                    Carlharding@stofanet.dk      

 

Høringssvaret er også sendt til Klima-, Energi- og Bygningsministeren. 
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Indsigelse vedr. ovennævnte vindmølleprojekt 
  
Undertegnede skal herved tillade os at gøre indsigelse mod etableringen af en vindmøllepark på 
Mejlflak. 
  
                  Placeringen af en vindmøllepark på Mejlflak er mildest talt yderst uheldig og må på det 
kraftigste afvises. 
  
                   Vi bor på Kysing Næs helt ude ved kysten og vindmøllerne vil komme til at stå kun ca. 
4,5 km fra vort hus, som vi bebor året rundt. 
  
                   Den påtænkte placering er yderst uheldig og vil medføre rigtig mange gener, bl.a. 
støjgener i form af lavfrekvent støj, 
                   kraftige gener i form af de advarselslys, der skal placeres på vindmøllerne med mange 
tusinde kraftige blink i timen  
                   døgnet rundt. 
                   
                    Det visuelle syn over bugten vil blive fuldstændig ødelagt af et sådan stort og 
dominerende anlæg så tæt på kysten.   
  
                   Den lavfrekvente støj vil blive et støjhelvede. Fra Mols-liniens hurtigfærger kender vi 
problemet med den lavfrekvente støj            
                   som er meget, meget ubehagelig. 
                     
                    Området er særdeles naturskønt og følsomt og en placering af dette enorme 
industrianlæg vil fuldstændig spolere den unikke 
                    naturoplevelse, det er, at nyde Aarhus-Bugten og dens overgang til det åbne hav 
mellem Helgenæs og nordspidsen af Samsø. 
  
                    Staten har fornylig udpeget 8 områder, hvor kystnære vindmøller skal placeres, og der 
er udfærdiget regler for, hvordan vindmøllerne skal                         placeres m.v. 
  
                    Mejlflak er IKKE blandt de 8 udpegede områder, hvorfor en placering her allerede af 
den grund ikke skal finde sted.  
                    Kystområdet mellem Samsø, Tunø, Kysing Næs og Aarhus-bugten falder klart indenfor 
de undtagelsesregler, der opstillet for placering af                         vindmøller. 
  
                    Selskabet, der står bag projektet, har opereret med en meget lav profil i forhold til 
offentligheden. Det er manges opfattelse at projektet 
                    skulle “luskes” igennem i gedulgthed uden stort postyr, for at undgå de nye af staten 
udpegede områder og de tilhørende bestemmelser. 
                    vel vidende, at dette kæmpeprojekt næppe ville blive godkendt, da det fuldstændig vil 
ødelægge det fantastisk smukke naturområde 
                    omkring Mejlflak. 
                     
                    Derfor må det kræves, at Mejlflak-projektet skal omfattes af de nye bestemmelser, og 
IKKE “luskes” igennem i sidste øjeblik inden de 
                    nye regler er gældende. 
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                    Vi håber derfor meget, at der IKKE gives tilladelse til gennemførelse af projektet. 
  
                    Med venlig hilsen 
  
                    Jytte og Ejler Bülow Sørensen 
                    P.Baatrupsvej 74, Kysing Næs 
                    8300  Odder 
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Høringssvar vedrørende HAAB /  Havvindmøllepark Mejlf lak.      

 
Mail: ens@ens.dk 

 
Indledende bemærkninger/  hist orikken. 

Et  privat  foret agende, HAAB, søgt e og f ik i 2011 t illadelse t il undersøgelser med henblik på 

et ablering af  20 st k. 200 met er høje kæmpehavvindmøller i Aarhus bugt . Der var endnu ingen 

samlede ret ningslinjer for et ablering af  sådanne anlæg i forhold t il landskabelige værdier i kyst nære 

omgivelser med møller der er 2 t il 3  gange så st ore, som dem man i dag har erfaring med. 

Nat urst yrelsen prot est erede den gang mod bevillingen t il HAAB og opfordrede t i l, at  man vent ede 

t il der forelå samlede ret ningslinjer.  

 
Energist yrelsen. 

Energist yrelsen har ef t erfølgende udsendt  forslag t il samlede ret ningslinjer for opst illing af  

kyst nære havvindmøller. I den nye rapport  om kyst nære havvindmøller bemærkes, at  der udvises 

st or omhu i forhold t il og hensynst agning t il både de mennesker, det  berører og landskaber.  

Sideløbende oplever vi larmende t avshed omkring det  allerede langt  f remskredne projekt  i 

Aarhusbugt en. Udviklet  uden at  være underlagt  de ret ningslinjer, der nu er undervejs.  

 
Bet yder det , at  vi skal t ilsidesæt t e st olt e danske t radit ioner for planlægning og beskyt t else af  

vores nat urværdier. At  vi ukrit isk skal plast re vore kyst er t il med kæmpevindmøller. Vindmøller 

laver grøn energi, men det  grønne beret t iger ikke t il t ilsidesæt t else af  almindelig hensynst agning t il 

mennesker og nat ur. 

 
Som privat personer har den enkelt e ikke mulighed for at  lave lobbyarbejde på Christ iansborg, som 

HAAB har gjort  i st or mængde, og som de oplyst e ved den of fent lige høring på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole den 20. aug. 2012. 

 
HAAB ønsker penge f ra ” grøn ordning” .  

HAAB har t idligere den 1. mart s 2012 opfordret  Odder Kommune t il at  bakke op om forslag t il 

revision af  ” grøn ordning” , således at  kyst nære havmøller f remadret t et  er beret t iget  t il t ilskud f ra 

den ” grønne ordning.”  I den ” grønne ordning”  kan der gives op t il kr. 88.000,00 pr. MW i t ilskud t il 

lokale grønne init iat iver (St at ens af regningspris på el f ra havvindmølleparken) . Hvis Mejlf lak 

projekt et  omfat t es af  den ” grønne ordning”  vil det  kunne udløse i alt  kr. 5  – 10 mio. t il fordeling 

mellem de berørt e lokale områder. På den måde vil HAAB få både i pose og sæk. Den ” grønne 

ordning”  er en ny ordning og samt idig ønsker HAAB at  et ablere vindmølleparken ef t er den gamle 

ordning, således at  møllerne placeres i følsomt  øområde. Kan HAAB have så st or indf lydelse på 

Christ iansborg, så de kan få et  st ørre t ilskud for el (ny ordning)  og samt idig bygge projekt et  ef t er 

den gamle ordning. Så er der ikke langt  t il af regningsprisen på 10 5,1 øre /  kWh, som Anholt  

havmølleparken afregnes t il.  

Er det  rimeligt , at  HAAB kan få det  gennemført ? HAAB´ s formand udt aler, at  projekt et  ikke kan 

gennemføres uden det  høje t ilskud, i st art fasen må de da have lavet  beregninger på et  andet  

grundlag. 

Projekt et s det aljer. 

•      Der er t ale om 20 havvindmøller i t rekant en mellem Samsø Nord, Tunø og Kysing Næs.  

•      Der er t ale om møller der er 200 met er høje. Sammenligningsvis er pylonerne på 

St orebælt sbroen 250 met er høje, eller det  svarer t il 5  Rundet årne oven på hinanden.•      Der er 

t ale om et  indust rianlæg.•      Alt  for mange møller med en sejlrende midt  mellem 

møllerne.•      Møllerne kommer t il at  st å alt  for t æt  på f redede kyst er.•      Møller der placeres på 

kant en af  et  nat ura 2000 område i en rodet  og uskøn opst illing. 
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•      Møllerne er så st ore, at  t årnene skal belyses nede f ra, og på t oppen skal mont eres st ærkt  

generende blit zlys, 96.000 blink i t imen nat  og dag.•      Møllerne er så st ore, at  de ikke kan undgå 

at  udsende lavf rekvent  st øj i bet ydelig grad. Ingen ved, hvad den lavf rekvent e st øj gør ved 

mennesker. Det  er en st øj, som mærkes i maven før den høres med øret . Det  er en st øj, som 

udmærket  sæt t er sig som uro og rast løshed, uden at  man egent lig kan høre den.  

•      VVM redegørelsen er et  imponerende st ykke arbejde, hvor alt  f ra børst eorme t il dykænder er 

blevet  endevendt . Det  enest e der ikke er t aget  hensyn t il er menneskene.  

Menneskenes værdier er helt  andre end dyrenes. Skønhed, st ilhed, nat t emørke, en oase i en 

indust rialiseret  verden. Nu vil man indust rialisere et  af  de sidst e t ilbageværende områder, hvor 

mennesket  kan søge sine egne værdier, og det t e anlæg vil berøre t usindvis af  mennesker, som 

net op søger bort  f ra byen, bort  f ra indust rien, bort  f ra lysene der blinker konst ant , dag og nat . 

 
Konsekvenser. 

Hvilke konsekvenser vil HAAB´ s projekt  få, hvis de får t illadelsen igennem. Gives t illadelse t il 

privat e projekt er af  denne st ørrelse, er alle hensyn grof t  t ilsidesat . Det  handler ikke om at  være 

imod eller for havvindmøller. Det  handler om, at  et  så st ort  projekt  i st øbeskeen også har pligt  t il at  

påt age sig det  kæmpe ansvar, der sikrer, at  alle kan leve med møllerne, og at  et  enest ående 

nat urområde vil blive skæmmet . 

 
Visualisering. 

Visualiseringen, hvor vindmøllerne er placeret , er udfør t  med meget  disede fot os t aget  i ef t eråret  

2011. Derfor kan man ikke få et  indt ryk af  møllernes placering især ikke f ra oplagt e lokalit et er. Ved 

forespørgsel om det  meget  rodede billede, blev der svaret , at  når man går langs kyst en, ser man 

ikke ud over havet , da man går med siden t il, så havvindmøllerne vil ikke forst yrre billedet . Panelet  

medgav, at  havvindmøllernes placering så rodet  ud, men de kunne ikke placeres anderledes.  

 
Cowi rapport . 

Cowi miljøvurderingsrapport  ” Udpegning af  områder t il kyst nære havmøller”  udarbejdet  for 

Havmølleudvalget  under Energist yrelsen f ra juli 2012. Under punkt  3 .2 . – ” Friholder placering af  

havvindmøller i f jorde, vige, sunde og øområder, men også markant e kyst landskaber”  -. Ved 

høringen den 13. aug. 2012 på Aarhus Hovedbibliot ek svarede panelet  ved forespørgsel t il Cowi 

rapport en, at  t illadelsen var givet  før Cowi rapport en forelå, hvorfor den ikke gjaldt  HAAB´ s 

projekt . Der vil således ikke blive t aget  hensyn t il at  projekt et  vil blive placeret  i et  øhav med 

småskalalandskaber rundt  omkring. Et  nat urskønt  f redet  rekreat ivt  område med enest ående 

morænelandskaber, der bør f riholdes. 

 
Det  er t rist , at  HAAB ikke føler sig forpligt et  mere, end t ilfældet  er, t il at  t age hensyn t il 

almenheden og t il de rapport er, der er kommet  ef t erfølgende.  

 
Den kommende lovgivning. 

I den kommende lovgivning for kyst nære områder, er der en række begrænsninger med hensyn t il 

afst and f ra land for havvindmølleparker afhængig af  møllernes højde. HAAB´ s st ore møller på 200 

met ers højde vil overskride de afst ande, som Folket inget  har vedt aget  skal gælde for de 8 

områder: Vest erhavet  Syd og Vest erhavet  Nord, Jammerbugt  Syd, Sæby, Bornholm, 

Smålandsfarvandet , Sejerøbugt en og Hesselø Bugt  nord for Sjællands Odde, der nu er blevet  enige 

om skal rumme de f remt idige havvindmøller i Danmark. Områderne er valgt  ud blandt  16 

oprindelige i screeningsrapport en Kyst nære havvindmøller i Danmark. Screening af  

havvindmølleplaceringer indenfor 20 km f ra kyst en. Juni 2012.  

Kyst nære havvindmøller er alle i Øst jyllands område f jernet  f ra screeeningsrapport en. Det t e må 

best emt  også gælde for HAAB´ s projekt , da det  jo udelukkende er t ale om en forundersøgelse.  
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Høringslist e. 

Det  kan undre, at  høringslist en ikke omfat t er 2.200 grundejere langs Odder Kyst en foruden 

grundejerne i Ajst rup og Mariendal i Aarhus kommune. Ingen er blevet  orient eret  om projekt et , kun 

ved en t ilfældighed for 2  mdr. siden ved læsning af  Jyllands Post en, blev vi langs Odder Kyst en 

gjort  opmærksom på HAAB´ s projekt .  

 
Rundt  om projekt et  er der f redede områder. Det  nordlige Samsø, Mols Bjerge, Tunø, og også 

Mejlf lak, hvor projekt et  bliver placeret  t æt  ind t il. 

 
Indsigelse. 

Placer vindmølleparken, hvor den høre hjemme. Uden for synsfelt et , langt  f ra land, på samme måde 

som Anholt  Havvindmøllepark. 

 
Flyt  møllerne ud af  bugt en og væk f ra det  f redede øhav ud for Odderkyst en.  

 
Der er masser af  alt ernat iver, der bedre kan rumme de meget  st ore møller, man påt ænker at  

opføre. Hvorfor er området  sydøst  for Øer, alt så mere åbent  hav med st ørre ef fekt  i st røm, ikke 

medt aget  i VVM undersøgelsen? Det  er ellers et  krav t il en VVM undersøgelse, at  der også angives 

et  alt ernat iv, det t e er ikke overholdt . 

 
At  placere den først e st ore kyst nære havvindmøllepark på et  st ed, der er så sårbart  og af  st or 

rekreat iv værdi, vil være en kat ast rofe. Et  følsomt  rekreat ivt  område må ikke bliver t ot alt  spoleret . 

Turismen vil forsvinde. Få projekt et  st oppet , så en perle af  rekreat ive f redede st eder, fort sat  vil 

være t il glæde og gavn for ca. 500.000 personer i og omkring det t e område.  

 
Skørping, den 20. sept . 2012  

 
Med venlig hilsen 

 
Annet t e Birkefeldt  Tillegreen 

Mølleparken 2  

9520 Skørping 
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Undertegnede fremsender hermed min uforbeholdne protest mod etableringen af nævnte havmøllepark ved 
Mejlflak, og opfordrer til at opstille disse store møller langt fra kysten, så de hverken kan ses eller høres!  
  
Med venlig hilsen 
Jørn Tillegreen 
 Fosdalvej 41 
9460 Brovst 

  



278 

 

Til Energistyrelsen vedr. Mejlflak i Århus Bugt nær Samsø og Tunø. 
  
Undertegnede var til møde på Flinchs Hotel på Samsø 22. august 2012, og vi mødte 
egentlig op med en meget neutral holdning til opstilling af de store møller.  
Da vi imidlertid så visualiseringsbillederne og hørte, at Samsø Kommune ikke 
direkte vil få noget afkast af et evt. oveskud, må vi nok sige, at vores holdning 
vendte sig til den negative side. 
  
Glem alt om de møller i den størrelse og på det sted. De vil skæmme området 
uforholdsmæssigt meget. 
Adskillige samsinger giver udtryk for, at der med en vis rimelighed kan opstilles 
møller syd for Samsø i lighed med Paludan Flak, og når nu Energiakademiet ligger på 
Samsø, hvorfor så ikke inddrage dem i et sådant arbejde. 
  
Alt vedr. alternativ energi burde overgå til statslig regi, da det er en national 
interesse, og dermed kunne der laves en gennemgribende og grundig analyse af, hvor 
vindmøller - store som små - generer landskab og befolkning mindst muligt og med 
størst mulig udnyttelse af vindforholdene. 
  
Med venlig hilsen 
  
Connie & Jes Waldstrøm 
Teglbrændervej 18 
8800 Viborg 
  
Fritidssamsinger Strandskoven 27 
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At udvinde energi fra den vind, vi her i DK har så meget af, er sund fornuft. De 
anlæg der etableres til formålet, skal være rentable. De skal imidlertid også 
opstilles på steder, så hensynet til naturen bliver tilgodeset. Dette hensyn 
tilsidesættes fuldstændig, hvis planerne om opsætning af kæmpe havvindmøller ved 
Mejl Flak gennemføres. Det naturskønne farvand ved Samsø, Tunø og Århusbugten vil i 
givet fald forandres fuldstændig til stor gene for rigtig mange mennesker og 
turister. 
 
Der må kunne findes andre placeringer, der ikke kompromitterer naturen i så 
udstrakt grad, som projektet ved Mejl Flak i Aarhusbugten. 
 
 
Inge Aarslev 
Elmosevej 89 
Neder Fløjstrup 
8330 Beder 
+45 23610930 

 

 


