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Til Energistyrelsen - Bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Odder har følgende bemærkninger 
til planerne om vindmøller på Mejlflak. Foreningen har ca. 600 medlemmer i Odder Kommune: 
  

Vindmøllerne gør havet til en rodebutik 

 

”Vindmøller bør opstilles i et enkelt og let opfatteligt geometrisk mønster”, skriver Planenergi – 

den virksomhed, der står bag visualiseringen af den planlagte vindmøllepark på Mejlflak. Men 

de 20 vindmøller, der hver kan blive 200 meter høje, er netop ikke placeret i noget mønster, 

men tværtimod anbragt i tre linjer, der er indbyrdes forskudt, og prisen for denne visuelle 

rodebutik skal især borgerne på Tunø og langs Odderkysten betale. Og den pris er for høj, 

mener Danmarks Naturfredningsforening i Odder. 

 

Fra Tunø vil de 20 kæmpemøller virke ”store og dominerende” og betyde ”en væsentlig 

forandring af landskabet”. Vendingerne har vi hentet direkte fra Planenergis egen rapport, og 

fra Hou bliver det helt galt. På det offentlige møde om vindmølleplanerne i Odder sagde Susan 

Jessien fra Planenergi, at de nye møller sammen med de nuværende vindmøller på Tunø Knob 

vil komme til at stå bag hinanden ”i ét stort rod”. Set fra Odderkysten vil vindmøllerne 

generelt komme til at dominere horisonten – fra Kysingnæs vil møllerne fx fylde halvdelen af 

horisonten. Om natten vil vindmølleparken være særdeles synlig, da møllerne skal blinke hvidt 

40 gange i minuttet. 

 

DN i Odder mener, at nattemørke og det frie udsyn over en åben havflade er naturkvaliteter, 

som møllerne vil ødelægge. Faktisk mener vi, 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 km til vindmøllerne, men heller ikke dette overholder 

vindmølleparken på Mejlflak, da den er placeret 3,3 km nord for den fredede Tunø. 

 

Vi mener kort sagt ikke, at kæmpemøllerne hører hjemme ved Tunø og Odderkysten, men 

vælger Energistyrelsen ikke desto mindre at give tilladelse, mener vi, at den højst bør gælde 

10 møller, som så skal stå på én række. Desuden bør det indgå som et vilkår, at den 

nuværende vindmøllepark på Tunø Knob opkøbes og nedlægges, så den visuelle forurening 

reduceres. Vindmølleparken er fra 1995, og den består af 10 møller, hver 60 meter høje. 

Tilsammen har de 10 vindmøller en kapacitet på 5 MW, altså nogenlunde det samme som én af 

de planlagte møller på Mejlflak.  

  

  

Med venlig hilsen 
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Formand for DN-Odder 
Ib Salomon 
Borgergade 12 
DK-8300 Odder 
Danmark 
  
Mobil: + 45 24 44 39 87 
Mail: salomon@horisont.dk 

  

  

mailto:salomon@horisont.dk
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Indsigelse mod Havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt 

 

 

Havvindmøller ved Mejlflak i Århus Bugt 

 

I henhold til VVM-reglerne skal VVM-redegørelsen indeholde en oversigt over de væsentligste 

alternativer, som har været undersøgt samt en begrundelse for planmyndighedens valg af alternativ 

under hensyn til virkningerne på miljøet. 

 

VVM-redegørelsen beskæftiger sig imidlertid ikke med alternative placeringsmuligheder uden for 

Århus Bugt. Dette begrundes med, at HÅB er et selskab med lokal forankring i området omkring 

Århus Bugt, og at ”en forudsætning for Mejlflak Havmøllepark er derfor en placering i Århus Bugt, 

hvorfor eventuelle placeringsmuligheder uden for Århus Bugt ikke ses som et reelt alternativ.” 

Dette er imidlertid ikke en gyldig begrundelse, når der foreligger andre, undersøgte alternativer. 

 

Og der foreligger andre, undersøgte alternativer. Havmølleudvalget under Energistyrelsen har i juni 

2012 offentliggjort en screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten. Undersøgelsen 

peger på 16 placeringsmuligheder, som ud fra en samlet afvejning er vurderet som de bedst egnede 

ud fra hensyn til eksisterende interesser og udnyttelse, samt det naturlige miljø herunder det visuelle 

indtryk.  

 

Det fremgår, at Havmølleudvalgets undersøgelse har udelukket en række områder, som vurderes at 

være særligt værdifulde og sårbare over for møller. Det gælder først og fremmest ”lukkede 

kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og sunde”. Århus Bugt er et sådant lukket kystlandskab og 

er derfor også fravalgt!  

 

Indsigelse: 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Odder finder det uacceptabelt og i strid med 

VVM-reglerne, at VVM-redegørelsen ikke forholder sig til Havmølleudvalgets undersøgelse og de 

16 placeringsmuligheder, der her er vurderet som mindre miljømæssigt belastende for omgivelserne 

end en placering i Århus Bugt. 

 

Området ved Mejlflak er netop særligt sårbart over for vindmøller,  

 da møllerne og deres lysafmærkning vil kunne ses fra flere sider og med kysten som 

baggrund -møllerens størrelse vil her overstige alle andre landskabselementer, 

 da afstanden til især Tunø og Nordsamsø er meget kort, og 

 da der i forvejen findes en vindmøllepark ved Tunø Knob, som sammen med nye og større 

møller i flere rækker vi resultere i en forvirrende og rodet udsigt især fra Odder-kysten 

mellem Hou og Saksild. Denne kyststrækning omfatter både byområdet ved Hou, store 

sommerhusområder og velbesøgte rekreative områder. 

 

Flere vindmøller i Århus Bugt bør først overvejes, når andre og miljømæssigt bedre 

placeringsmuligheder er opbrugt. 

 
Odder d. 18. sept. 2012 

Lars Ottosen, Rosensgade 94, 8300 Odder , e mail: Lmsottosen@gmail.com 

Formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Odder 
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Grundejerforeningen Kysing Hage                          Kysing Næs, 19.09.2012 

 

 

 

 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

 

1256  København K 

 

 

Høringssvar til VVM-redegørelse vedrørende opstilling af 20 vindmøller i Århus 

Bugt sydvest for Mejlflak. 

 
Grundejerforeningen anmoder herved om, at Havvind Århus Bugt A/S ikke meddeles tilladelse til 

opstilling af 20 vindmøller i Århus bugten på den anførte placering. 

 

Grundejerforeningen Kysing Hage omfatter grundejerne på Thorasvej 67 – 99, Odder som alle har 

udsigt ud over Århus Bugten mod Samsø og Tunø og som sætter meget pris på denne. 

 

Da det er planen i dette farvand at rejse 20 stk 200 m høje vindmøller, som foroven forsynes med 

hvidt blinkende lygter og forneden lodret lysende gule lygter, er vi overbevist om, at vindmøllerne 

vil blive meget dominerende både dag og nat. 

 

Det er derfor vores opfattelse, at der ikke skal gives tilladelse til opstilling af vindmøller af denne 

størrelse i de indre farvande som eksempelvis mellem Jylland og Samsø/Tunø. 

 

Om opstilling af de pågældende møller vurderes at være samfundsøkonomisk rentabel ved vi ikke, 

men vi håber, at bevarelsen af de naturmæssige værdier, der er i og ved  Århus Bugten , må indgå i 

vurderingen med en betydelig vægt. 

 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Thorkild Daugaard 

Formand 

Grundejerforeningen Kysing Hage 

Bygholm Parkvej 69 

8700  Horsens 

 

Tlf 27 20 47 87 

thda@stofanet.dk 
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    Norsminde d. 20. september 2012 

Til Energistyrelsen 

 

 

Vedr.: Høringssvar, vindmøller på Mejl Flak. 

 

Blandt vor grundejerforenings 123 medlemmer er der en udbredt bekymring for de 

skadelige virkninger som projektet kan påføre miljøet langs kysten. 

Mange har deltaget i høring om VVM rapporten hvilket yderligere ansporer folks 

bekymring. Ingen tvivl om at VVM redegørelsen er grundig, der beskrives påvirkning 

af mange detaljer – men der mangler noget væsentligt, nemlig kraftværkets (20 

vindmøller a´ 7MW må betegnes som et kraftværk) påvirkning på de mennesker der 

opholder sig langs kysten. 

20 vindmøller på 200 meters højde, opstillet i et rodet mønster nogle få kilometer fra 

kysten vil markant dominere det visuelle miljø i området, også, eller måske især om 

natten. Anlæggets højde betinger at dette forsynes med konstant blinkende anti-

kollisionslys af hensyn til flytrafikken. Disse blink frygtes at give massive negative 

reaktioner ved ophold i området. 

Vore medlemmer, er som udgangspunkt, ikke imod vedvarende energi, heller ikke i 

nærområdet, men det anførte projekt er ganske enkelt for voldsomt i så lille afstand 

fra kysten. 

Vi vil bede om at der ikke gives tilladelse til opførelse af kraftværket, subsidiært at 

højden på anlægget reduceres således at der ikke fordres blinkende antikollisionslys, 

men konstant rødt lysende lys, samt at opstillingsmønstret saneres så det ikke 

fremstår uregelmæssigt og rodet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen af 13/9 1973, Kysing Næs 
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Som formand for Grundejerforeningen Kysing Næs sendes hermed en protest mod 
opstilling af de kæmpestore vindmøller ud for vores rekreative perle her på kysten. 
 
Jeg skal understrege at  vores grundejerforening er 1 ud af 5 foreninger her på 
næsset, vi repræsenterer ca 100 paceller i vores forening. 
 
Det er bla ud fra erfaringen med andre projekter vi må sætte bremsen i. 
Direkte har jeg selv været berørt af bla Bruuns Glleri I Århus  hvor 
visualiseringen i høringsfasen ikke stod mål med realiteterne. 
Ligeledes mht til en tele/tvmast i Egå hvor det samme gjorde sig gældende. 
Hermed påstås selvfølgelig ikke direkte manipulation, men måske undladelser eller 
fortegninger for at fremme projektet. 
 
Uklarheden om støj påvirkningen, forstyrelser af synet, det alt dominerende af 
horisonten / udsyn, forstærker kun vores modvilje mod dette mastodontprojekt som 
ikke hører hjemme i dette ret så følsomme område. 
 
Vi kan ikke undlade at mene at vi er blevet tromlet lidt i denne sag hvor helt 
private investorer i en anden kommune "opfinder" et indvisterings projekt og så 
"eksporterer" det til Århus/Odder kommune. 
 
Sæt Havvindmøller ud på havet, tak. 
 
MVH 
På bestyrelsens vegne 
 
Poul-Erik Hansen 
formand 
Grundejerforeningen Kysing Næs 
 
Sommerhusadr. Lundgårdsvej 26, Kysing Næs 
Privatadr:          Strandparken 27, 8000 Århus C 
tlf 40639194 
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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.  
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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.  

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.  
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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. 
 

 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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Til: 
Energistyrelsen  
An: 
Bemærkninger til planen om at opstille havvindmøller ved Mejlflak og Tunø 
(høringssvar)  
Fra: 
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord, 
c/o Ebbe Johnsen (formand), 
Peter Baatrupsvej 17, 
8300 Odder 
ebbejohnsen@hotmail.com 
mobil: 23376922  
Opstilling af 20 næsten 200 meter høje vindmøller i et af landets mest 
naturskønne farvande klods op ad de fredede kyster på Helgenæs, Samsø, 
Tunø, Kysing Næs og østkysten i øvrigt vil være et uhørt overgreb på de 
naturmæssige og rekreative værdier, som er karakteriseret ved samspillet 
mellem hav, himmel og land, ved udsyn og horisont, ved fred og stilhed, og som 
hver dag året rundt glæder menneskene bugten rundt med sine tilbud om 
rekreation, aktiviteter og æstetisk livskvalitet. 

At nogen (de private projektmagere) overhovedet kan forestille sig at placere et 
vindindustrianlæg midt i dette og lignende områder i Danmark, finder vi det 
umuligt at forstå. Projektet savner saglig begrundelse, idet en tilsvarende 
produktionskapacitet kan opnås ved placering i store eksisterende og 
kommende, deciderede havmølleparker. Der synes snarere at være tale om et 
ideologisk begrundet projekt, hvor man ligefrem ser det som en kvalitet i sig 
selv, at møllerne er stærkt synlige, ligesom lokale politikere betragter det som et 
bidrag til markedsføring af visse vindmøllevirksomheder. Vi finder det dybt 
betænkeligt, at tidens tilfældige politikere er rede til at ofre uerstattelige og i 
andre sammenhænge højt besungne naturværdier, som generationer før os har 
kæmpet for og værnet om. 

Aktuelt noterer vi os, at regeringen og energiforligspartierne efter en bebudet 
forundersøgelse netop er blevet enige om mere restriktive regler for opsætning 
af kystnære havmøller, end Mejlflak/Tunø-anlægget er baseret på, og som ikke 
udtager Århus Bugt til mølleområde. Derfor undrer vi os over, at projektmagerne 
har fået lov til at fremture med en VVM-redegørelse. Vi finder fremgangsmåden 
stærkt kritisabel og demokratisk uforsvarlig. Vi henviser til energiminister Martin 
Lidegaards udtalte ønske om at inddrage befolkningen i et så vigtigt anliggende. 
Af samme grund skal vi protestere imod, at hverken vores forening eller de 
øvrige foreninger langs Odder-kysten er optaget på den officielle høringsliste, 
selv om foreningerne repræsenterer flere tusinde mennesker. Det er derimod 
Danmarks Naturfredningsforening, hvis lokale afdelinger i Århus og Syddjurs er 

mailto:ebbejohnsen@hotmail.com


21 

 

direkte involveret i projektet bl.a. med den begrundelse, at de store 
møllefundamenter er til gavn for den undersøiske flora og fauna. Vi evner ikke at 
forklare dette i sammenhængen særegne natursyn, men skal i øvrigt ikke 
undlade at gøre opmærksom på, at naturfredningsforeningen årligt modtager 
betydelige støttebeløb fra det vindmølleindustrielle kompleks. 

Vi er generelt bekymrede over introduktionen af kystnære vindmøller i Danmark. 
De er billigere at etablere, men vansirer uundgåeligt den efterhånden eneste 
natur, vi har tilbage. Når fortvivlede naboer til mastodontiske, støjende og 
blinkende landmøller kræver dem ud på havet, er det nok ikke lige strandkanten, 
de har i tankerne. Langt de fleste af os er positivt indstillet over for at udnytte 
vindkraften uanset dens energi- og nationaløkonomiske svagheder, men det 
skal ske i respekt for naturarv og befolkning. Specielt projektet ved Mejlflak og 
Tunø er i særklasse ødelæggende med sin rodede opstilling, som eksempelvis 
set fra østsiden af Kysing Næs vil fylde et widescreen-udsnit af horisonten, hvad 
den ellers idylliserende visualiseringsrapport da heller ikke formår at tilsløre, og 
hvor møllerne vil stå som et gigantisk stakit foran det også globalt set helt 
enestående nordlige Samsø med de totalt fredede Nordby Bakker og Issehoved. 

Her smiler ingen fager kyst.  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen ved Ebbe Johnsen (formand) og Carsten Juste (næstformand)  
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Til energistyrelsen. 

 

Adresse: ens@ens.dk 

 

Indsigelse mod havvindmøller ved Mejl Flak. 
 

Denne indsigelse er begrundet i 3 forhold. 

1. Manglende reference til screeningsrapporten Kystnære Havvindmøller i 

Danmark. 

2. Svag folkelig opbakning. 

3. Hensynet til vores fantastiske natur- og kystområder på Nordsamsø. 

 

Ad 1. Når man ser på de retninglinjer, man vil tage hensyn til for fremtidige 

udpegninger af kystnære havvindmølleparker, føler man sig overbevist om, at Århus 

Bugt vindmølleprojektet aldrig ville have fået forundersøgelsestilladelse, hvis disse 

regler havde været udstukket på tidspunktet for forundersøgelsestilladelsen. 

En meget væsentlig ting, som afviger, er afstanden fra møllerne til fredede 

kystområder, energistyrelsens screeningsrapport siger mindst 5,33 km for 200 m høje 

vindmøller, men Mejl Flak projektet har en meget mindre afstand.  

Desuden har man ikke undersøgt alternative opstillingsmuligheder, møllerne kunne jo 

sagtens placeres uden for Århus Bugt, når der er så mange forhindringer her. 

 

Ad 2. Møllerne ønskes placeret meget tæt på både Samsø og Tunø, og begge steder er 

der en høj grad af utilfredshed med placeringen. Hverken Samsø Kommune, Samsø 

Energiakademi eller lokalbefolkningen bakker projektet op, hvilket fremgår af 

Nordby Sogns Borgerforenings indsamlede 633 underskrifter mod projektet, og også 

af det afholdte borgermøde på Flinchs Hotel på Samsø. Her var der mødt ca. 100 

mennesker op, og stemningen mod projektet var i allerhøjeste grad negativ. 

 

Ad 3. Mejl Flak vindmølleprojektet ligger i et område med meget store naturværdier. 

Nord for ligger nationalpark Mols Bjerge, og møllerne ønskes placeret meget tæt på 

den fredede ø Tunø, hvor de 318 af Tunøs i alt 348 ha blev fredet i 1965, og tæt på 

Samsøs nord og nordvest kyst, hvor store dele af kysten og bakkerne fra Mårup Havn 

op til Issehoved er fredet.  

I beg. af 1960erne blev Nordsamsø omfattet af en status quo fredning, og 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 værdier, er af en så enestående kvalitet i henseende til naturskønhed, at 

de bør sikres for eftertiden ved gennemførelsen af en status quo fredning.”   

mailto:ens@ens.dk
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Denne fredning betyder, at bebyggelse, beplantning, boder, master, skure el. a. 

skæmmende eller udsigtshindrende foranstaltninger ikke er tilladt. Skal der så 

virkelig kunne opstilles 20 200 meter høje kæmpevindmøller lige ved siden af 

dette fantastiske område?  
I 2003 traf naturklagenævnet afgørelse om, at Forsvarets Bygningstjeneste ikke 

kunne opstille en 38 m høj kystradarmast ved Ballebjerg, Samsøs højeste punkt 

beliggende i Nordby Bakker. 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”. Skal denne enestående natur så virkelig kunne 

forstyrres af 20 200 meter høje kæmpevindmøller? 
”Da overvågningshensynet kan opfyldes gennem anden masteplacering, 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.” 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. 

Som led i EU LIFE-projektet er 100 ha af Nordby Bakker, Habitatsområde H182, 

ryddet for plantager, krat og spredte buske/træer. Det betyder, at bevoksningen på 

Ballebjerg er reduceret med op til 80 %, og restbeplantningen består primært af ca. 70 

år gamle nåletræer, hvoraf der bliver færre og færre for hver storm. 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 en 

gang og ikke skjult bag bevoksninger, som anført i argumenter i visualisering. 

 

De fredede områder i Nordby Bakker med Ballebjerg og Issehoved har meget stor 

rekreativ betydning for Samsøs lokalbefolkning, men de har også en enorm betydning 

for Samsøs eksistens, da så at sige alle vore turister kommer her, og da turisterhvervet 

vel nok er det vigtigste erhverv for Samsø, når man tænker på, hvilke andre erhverv 

turismen giver næring til. Mange, mange turister har været på Ballebjerg for at nyde 

en fantastisk udsigt og solnedgang herfra. Skal dette ødelægges af 20 200 meter 

høje kæmpevindmøller?  
 

Med venlig hilsen 

           for 

Nordby Sogns Borgerforening (379 medlemmer) 

Merete M. S. Hammeken 

        formand 
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Til  

 

Miljøminister Ida Auken og energiminister Martin Lidegaard 

 

 

Kære Ida Auken og  Martin Lidegaard 

 

 

 

 

På vegne af Nordby sogns borgerforening og en kreds af borgere med tilknytning til Nordby på 

Samsø fremsendes skrivelse hvor vi ønsker at protestere imod  vindmøllelaug Århus Bugt i /S 

projekt med opførelse af 20 kystnære havvindmøller på Mejlflak udfor Nordby bakker. 

Skrivelsen danner grundlag for igangværende underskriftindsamling imod projektet. 

Den fremsendes nu, i om med at der per 1/8 er iværksat offentlig høring om vvm redegørelse 

omkring projektet. 

Vi beder om at henvendelsen indgår som partsindlæg i den forbindelse. 

 

Når underskriftindsamling er afsluttet med udgangen af august måned, fremsendes denne  seperat . 

 

 

Med venlig hilsen. 

 

Merete Møller Skytte Hammeken  Mosevej 5, Mårup, 8305 samsø mmsh@dlgmail.dk  (formand f. 

borgerforeningen) 

 

John Nelson  Birkevej 23 , 8240 Risskov/ langdalen 33, 8305 Samsø. johnnelson@dadlnet.dk 
  

mailto:mmsh@dlgmail.dk
mailto:johnnelson@dadlnet.dk
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ODDERKYSTENS 

FÆLLESUDVALG 

c/o Formand Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26, 8300 Odder.    Tlf. 8654 3188 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

Energistyrelsen    Odder den 17. september 2012 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Bemærkninger til Havvind Århus Bugt A/S `s planer om opstilling af 20 havvindmøller i 

Århusbugten sydvest for Mejlflak / Høringssvar til VVM-redegørelse. 

ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG er en interesseorganisation for 21 

fritidshusgrundejerforeninger langs Odderkysten. 

Vi er via dagspressen blevet opmærksomme på ovennævnte projekt og i den anledning holdt vi 

tirsdag den 11. september 2012 et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med ovennævnte 

sag som eneste punkt på dagsordenen. 

Næsten alle Fritidshusgrundejerforeninger var repræsenteret og et meget markant flertal af de 

fremmødte repræsentanter var enige om at meddele Energistyrelsen, at vi er særdeles bekymrede 

over planerne om at etablere en så stor vindmøllepark på det angivne sted i Århus Bugt idet det gøres 

gældende: 

At møllerne er alt for høje.  

200 meter høje vindmøller skal angiveligt forsynes med to blinklys, som skal blinke 40 gange i minuttet, 

hvilket svarer til 96000 blink i timen fra de 20 møller – det er en voldsom ”lysforurening” af et smukt 

naturområde som Århusbugten 

 

At afstanden fra de omkringliggende kyster – både fastlandets og øernes - ud til møllerne er alt for lille. 

Der er stor fare for, at de mennesker, som bor eller opholder sig langs kysten bliver generet af den 

lavfrekvente støj, som kommer fra møllerne  

 

At den indbyrdes placering af møllerne ifølge det foreliggende forslag er alt for ”rodet”. 

Den rodede placering af møllerne er stærkt medvirkende til visuelt  at ødelægge de store rekreative 

naturværdier bl. a. i form af nogen af Østjyllands bedste badestrande som findes rundt om Århusbugten.  
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Århusbugten med sine øer, halvøer, bugter og vige er efter vores opfattelse slet ikke egnet til flere 

vindmøller end de 10, der allerede er opstillet på Tunø Knob.  

Det er jo også det resultat forligskredsen i Folketinget bag energiforliget er kommet frem til.  

Havvindmøller hører hjemme på havet! 

 

ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG 

v/ Niels-Ulrik Bugge, Formand 
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Tunø Beboerforening 
Formand Jørgen Hastrup 

Hovedgaden 80, Tunø 

                        8300 Odder Tlf. 86553021  
 

 

 

Energistyrelsen 

 
                                Tunø den 11. september 2013 

 

 

 

 

 

Tunø Beboerforenings høringssvar til VVM-redegørelse for  

 

Mejlflak Havmøllepark  
 

 

 

Havmøllerne er tættest på Tunø  

 

Med den foreslåede placering er havmøllerne tættest på Tunø, hvilket bevirker en markant visuel 

virkning for Tunø. Hvis projektet realiseres, bør der iværksættes tiltag, der kan reducere den 

visuelle effekt:  

 

 Møller på under 150 meters totalhøjde, så kravet til flylysafmærkning reduceres 
væsentligt. 

 Mejlflak-anlægsejeren skal aktivt arbejde for, at der installeres nye tekniske løsninger, 
således flylysafmærkningen reduceres mest muligt.  

 Hellere en række frem for 2 rækker nord for Tunø. 

 Mere vinkelret placering ift. Tunø’s nordkyst. 

 Øget afstand til Tunøs nordkyst.  
 

Opstår der støjgener på Tunø fra mølleparken med overtrædelse af myndigheds-grænseværdier, skal 

mølleparken stoppes.  

 

 

 

Havmølleparken skal bidrage til udvikling af Tunø 

 

Mejlflak anlægsejeren skal af myndighederne påbydes/opfordres til at indgå i et aktivt samarbejde 

med Tunø beboerne med henblik på, at Mejlflak Havmøllepark økonomisk bidrager til udvikling af 

erhvervsmulighederne på Tunø. Dette kan f.eks. ske gennem:  
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 I etableringsfasen at bruge Tunø som base for de personer, der arbejder med opstilling af 
møllerne. 
 
 
 
 
 

 I designet og driften af havmølleparken at  udvikle aktiviteter, der kan danne grundlag for 
turismeudvikling fra Tunø, f.eks. knyttet til mulighed for at besøge mølleparken, lystfiskeri- 
og dykkeaktiviteter mv. 

 I designet og driften af havmølleparken at udvikle miljøforbedringsaktiviteter, f.eks. med 
etablering af kunstige rev og med dyrkning af alger og muslinger.  

 Anlægsejeren skal aktivt arbejde for, at ”Grøn ordning” kommer til at gælde for Mejlflak 
Havmølleparken, således at Tunø beboerne herved kan opnå økonomisk kompensation for 
nærheden til havmølleparken.  

 Etablering af lyslederforbindelse fra havmølleparken til Tunø (når man nu alligevel er i 
nærheden med en sådan lyslederforbindelse).  

  
Teisten og radiokæde mangler i VVM-rapporten  

 

VVM-rapporten bør inddrage miljøeffekter ift. teister på Tunøs nordkyst, og det må sikres, at teister 

ikke  påføres skadelige miljøeffekter, f.eks. at de skræmmes bort, forstyrres i yngleperioden e.l. 

 

Radiokæden mellem Tunø og Samsø er ikke angivet I VVM-rapporten.  

 

 

 

Aktivt samarbejde og dialog  

 

Anlægsejeren skal påbydes at indgå i et aktivt samarbejde og dialog med Tunø beboerne under 

tilrettelæggelsen, etableringen og driften af Mejlflak Havmøllepark. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Tunø Beboerforening 

 

Jørgen Hastrup 

formand 
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Høringssvar fra Århus Miljøgruppe M97 om Vindmølleprojekt på Mejl Flak. 

 

Efter at have deltaget i en række af informationsmøderne om vindmølleprojektet på Mejl Flak er det 

for os tydeligt, at der er tale om en debat af store dominerende bygværker, der er fundamentalt 

anderledes end den debat, som M97 deltog i for år tilbage i debatten om det kommende byggeri på 

ydermolerne i Århus Havn. Disse op til 60 meter høje planlagte bygninger anbragt bynært blev 

accepteret uden de store sværdslag. På informationsmøderne om vindmøller på Mejl Flak var der 

markant modstand fra naboer til vindmøller.  

M97 går først og fremmest ind for en fremtid, hvor begrænsninger af forbruget af ressourcer er 

dominerende i planlægningen. Og ikke blot begrænsninger i forbruget af energiressourcer men det 

samlede ressourceforbrug. Det betyder, at vi gerne vil medvirke kreativt i kampagner og andre 

tiltag, der har som ambition at minimere ressourceforbruget. 

Når det er sagt, så går vi ind for vindmøller på Mejl Flak. Vores synspunkt er i den forbindelse, at 

for os er der to typer af vindmøller: Dels de vindmøller der er deciderede investeringsprojekter, dels 

de vindmøller der involverer de borgere, der bor i området, og som vil få en del af deres energi fra 

de lokale vindmøller.  

Vores sympati for sidstnævnte gruppeskyldes, at lokale borgere dermed i videst muligt omfang er 

med til at tage energisagen i egen hånd, og at vindmøllerne på Mejl Flak dermed vil være noget, vi 

vil kunne være stolte af at have medvirket til. 

Samtidig vil de iøjnefaldende møller bevidstgøre befolkningen om det aktuelle energiforbrug og 

dermed tilskynde til energibesparelser. 

 

På vegne af Århus Miljøgruppe M97 Hans Pedersen, formand. 
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