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Høringssvar vedrørende screeningen Kystnære havmøller i Danmark 

Principielt er vi tilhængere af udnyttelse af vindenergien, hvis det sker på afbalanceret vis. Danmark synes 

at have besluttet sig for at gå forrest med vindenergi dels på grund CO2-problemerne og dels på grund af 

stærke erhvervsinteresser omkring investering i og eksport af møller. På CO2-området er Danmarks indsats 

reelt uden betydning som andet end et foregangsland, men hvis vi ødelægger vort kystlandskab og 

boligmiljø med store vindmølleparker, er det et spørgsmål, om vor iver ikke skader mere end den gavner – 

ikke blot os selv, men også den globale indsats, som vi prøver at accelerere. Danmark bliver let et 

skrækeksempel – især hvis vi ødelægger vores turistområder. 

 

Visuelt vil havmølleparker langt til havs på de store lavvandede grunde antageligt ikke give gener af 

betydning, så det er her, der bør satses. Kystvindmøller kan derimod visuelt ødelægge det, som er 

Danmarks største landskabelige værdi, nemlig kystlandskaberne – et forhold, som man politisk har erkendt 

ved de prioriteringer, man bl.a. har indlagt i planloven. Både for danskerne og turisterne er kystlandskabet 

især om sommeren det helt store trækplaster – man behøver blot at se, hvor sommerhusene ligger. 

 

Screeningens zone o - Nyrup Bugt (Strandene ved Nykøbing/Rørvig)  

Langs hele Nyrup Bugt ligger turistområderne som i et amfiteater ud mod bugten, hvor man nu vil placere 

en eller flere vindmølleparker i synsfeltets centrum. Langs den smukke og populære kyst – med det gamle 

prædikat Sjællands Skagen – er ingen tekniske anlæg i dag synlige på strækningen fra Odden Havn til 

Hundested. Bugten er meget vigtig for turismen og det stille friluftsliv, idet et af landets ældste og tættest 

befolkede fritids- og sommerhusområder ligger bag kysten.  

 

 
Rørvigs strand ved sandflugtsplantagen en sommeraften kl. 21.30 kort før solnedgang 
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Også Danmarks Naturfredningsforening har fremhævet, at man ikke ønsker havmøller opsat i landskaber, 

som i dag er uforstyrret af tekniske anlæg, og områder, som konkret vurderes som særligt vigtige for det 

stille friluftsliv. 

 

Odsherred Kommune, der er landets største sommerhuskommune, satser stort på turismen, som er den 

mest realistiske mulighed for at skabe et godt økonomisk livsgrundlag i dette sjællandske udkantsområde. 

Man arbejder bl.a. på projektet Geopark Odsherred, som går på landskabsformationer og kræfterne i 

landskabets dannelsesproces, der vil skrumpe ind til ligegyldigheder i forhold menneskets indgreb i 150-200 

meters højde. Stort set alle turister og sommerhusbeboere kommer ud til stranden – en væsentlig del af 

det rekreative friluftsliv for tusinder af mennesker. Her kan man opleve havet, skyformationerne og 

solnedgangen, som i givet fald skal domineres og forstyrres af knugende mastodontanlæg med dis-

traherende drejende vinger – 5 gange så høje som Klintebjerg. Det vil være slut med havets beroligende 

virkning og naturens vide rum, som så mange mennesker sætter pris på. 

 

             
Ovenstående billede af en solnedgang ved stranden vest for Dybesø er taget med let zoom, som øjet opfatter motivet, når man 

fokuserer på det. For at vise effekten er der øverst til højre et indsat foto af Svenska Vattenfalls møllepark på Lillegrund ved 

Øresundsbroen 7 km fra den svenske kyst (Vattenfall har allerede møllerne på Lammefjorden). De nærmeste møller er indsat som 

150 meter høje i en afstand af 3,6 km, som er møllezonens afstand fra kysten i Nyrup Bugt ifølge screeningsteksten (5 km ude kan 

der hæves til 200 meter).  Møllernes højde i billedet er vinklen ved tangens 150/3600 set i forhold til solens diameter-vinkel (målt i 

solstriben), som er ca. 0,5 grad set fra Jorden. Herfra er trukket 10% i sikkerhedsmargin. Møllerne vil være næsten 5 gange så høje 

som Klintebjerg, som ligger 8-12 km fra Rørvig-kysten – set imod en minimumsafstand for møllerne på 3,6 km. 

 

Hertil kommer, at WWF Verdensnaturfonden i 2004 satte kysten ved Rørvig på en liste over Danmarks 20 

mest interessante kystlandskaber. Zone o til kystnære havmøller ligger direkte ud for denne kyst klemt inde 

mellem Hesseløs reservat på 3 sømil, som blev fredet i 1982, og det store Natura 2000 og fuglebeskyttelses-

område ud for Rørvig-halvøen, hvor udpegningsgrundlaget både omfatter havet og kysten. Et af udpeg-

ningsgrundlagene er havets rastende edderfugle, hvinænder og skalleslugere, som evt. kan blive påvirket. 

Et andet udpegningsgrundlag er havets og kystens sandbanker, bugter, laguner og strandvolde, hvor det 

gælder den frie dynamiske udvikling i dette havmiljø. Denne dynamik må frygtes at blive påvirket af en 
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nærliggende vindmøllepark på grund af strømmen omkring møllernes fundamenter og vingernes påvirkning 

af vinden bag dem.  

 

Man kan vanskeligt forestille sig nogen dårligere placering af en kystnær havmøllepark, og det er derfor 

bemærkelsesværdigt, at disse faktorer overhovedet ikke nævnes i screeningen, som kun omtaler 

skibsfarten og store potentielle råvareressourcer, som åbenbart er endnu et problem ved denne placering. 

 

– o – O – o – 

 

Lyden af vindmøller på land er et meget stort problem, som ikke er løst tilfredsstillende. Selv om lyd breder 

sig meget langt over vand i stille vejr, må man formode, at kystnære havmøller i de situationer vil stå 

virkningsløse, så vi antager, at lyden ikke vil være noget problem i forhold til havets lyde ved de angivne 

afstande til havs – men vi tager forbehold herfor, da vi ikke har forudsætninger for at vurdere balancen.  
 

Vindmøller har tidligere været diskuteret i Odsherred, som i forvejen rammes af de store møller på 

Lammefjorden, som pt. er opført ulovligt ifølge Miljø- og Naturklagenævnet. I forbindelse med kommunens 

planlægning blev det tidligere i Grønt Råd diskuteret, at det eneste sted, hvor en placering af en vind-

møllepark eventuelt kunne tåles, var på Sjællands Rev i forlængelse af Sjællands Odde. Her vil det være 

relativt få, der vil blive generet af de store møller, da man her opnår den modsatte effekt af Nyrup-bugtens 

amfiteater. Vi mener dog, at møller under alle omstændigheder bør placeres længere til havs – f.eks. 

mellem habitatområderne 10 kilometer nord for Hesselø, hvor dybden kun er 10 meter – eller alternativt, 

hvor horisontlinjen i forvejen er påvirket af store anlæg – f.eks. ved Storebæltsbroen og ved Øresunds-

broen, som svenskerne har gjort det. 

 

Zonen i Nyrup Bugt må under alle omstændigheder tages ud af planen.   

 

 

Venlig hilsen 

Rørvig Naturfredningsforening 

 

Bo Bræstrup 


