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VS: Klintebjerg Havvindmøllepark

t.ruhoff@webspeed.dk <t.ruhoff@webspeed.dk>
Søn 28-08-2022 15�16

Til: psylvest@msn.com <psylvest@msn.com>

Hej Peter,
Tak for et kæmpe flot stykke arbejde😊
Nedenstående til orientering mail, jeg har sendt til samtlige byrådspolitikere. Må gerne deles.
Mange hilsner
Helene
 

Fra: t.ruhoff@webspeed.dk <t.ruhoff@webspeed.dk>  
Sendt: 28. august 2022 15:13 
Til: 'karvi@odsherred.dk' <karvi@odsherred.dk>; 'hacal@odsherred.dk' <hacal@odsherred.dk>; 'Mikhe@odsherred.dk' <Mikhe@odsherred.dk>;
'erwin@odsherred.dk' <erwin@odsherred.dk>; 'hapi@odsherred.dk' <hapi@odsherred.dk>; 'matha@odsherred.dk' <matha@odsherred.dk>;
'nien@odsherred.dk' <nien@odsherred.dk>; 'anmol@odsherred.dk' <anmol@odsherred.dk>; 'julja@odsherred.dk' <julja@odsherred.dk>;
'thoni@odsherred.dk' <thoni@odsherred.dk>; 'mahol@odsherred.dk' <mahol@odsherred.dk>; 'clsta@odsherred.dk' <clsta@odsherred.dk>;
'thoad@odsherred.dk' <thoad@odsherred.dk>; 'felpe@odsherred.dk' <felpe@odsherred.dk>; 'swith@odsherred.dk' <swith@odsherred.dk>;
'aland@odsherred.dk' <aland@odsherred.dk>; 'anhat@odsherred.dk' <anhat@odsherred.dk>; 'dogyu@odsherred.dk' <dogyu@odsherred.dk>;
'jesni@odsherred.dk' <jesni@odsherred.dk>; 'lisin@odsherred.dk' <lisin@odsherred.dk>; 'mik@odsherred.dk' <mik@odsherred.dk>;
'krpet@odsherred.dk' <krpet@odsherred.dk>; 'mefee@odsherred.dk' <mefee@odsherred.dk>; 'ampet@odsherred.dk' <ampet@odsherred.dk>;
'kimbu@odsherred.dk' <kimbu@odsherred.dk> 
Emne: Klintebjerg Havvindmøllepark
 
 
Til byrådet i Odsherred,
Jeg har med gru læst og fuldt med i Grundejerforeningen Klint Bakker’s forsøg på at gøre indsigelse overfor Energiselskabet Andel’s planer om at
etablere en havvindmøllepark i Klint, blot 8 km ud for kysten ved at benytte sig af en kattelem i Åben Dør forordningen, der til formål at markedsmodne
ny teknologi i små og kystnære projekter. I direkte strid mod forordningen planlægger Andel at opføre 39 megamøller i størrelse og omfang svarende til
pylonerne på Storebælt, ud til et fredet og følsomt naturområde! Specielt set i lyset af at alternativerne til placering er rigelige, samt at Energistyrelsen
anbefaler megamøller placeret min. 30 km fra land!
Grundejerforeningen Klint Bakker har på fornemste vis forsøgt at redegøre for konsekvenserne ved en vindmøllepark af den størrelse så tæt på land.
Jeg undrer mig over, at vi gennem grundejerforeningen bliver inviteret til et borgermøde arrangeret af Andel - fredag d. 16.09.2022 kl. 18, når
kommunens indsigelsesfrist efter vores oplysninger allerede er d. 19.09.2022 - det giver ikke meget plads til input, drøftelse og refleksion for jer
politikere.
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Jeg kan desuden konstatere at det materiale, som Andel har fremsendt til kommunen, og som kommunens politikere har fået fremvist på møder, er
behæftet med væsentlige visuelle fejl. Materialet udarbejdet af grundejerforeningen viser med al tydelighed den visuelle voldsomhed af møller i denne
størrelse har.
Andels ansøgning undlader helt at kommentere, at Klint Bakker med et areal på 100 Ha er fredet i 2019.  En væsentlig information, da Andel ift. til deres
skitser påtænker at trække kabler og anlægge en transformerstation enten igennem det fredede område eller direkte i dets nærhed!
Det samlede projekt; møllernes størrelse, placering tæt på kysten samt anlæg af kabler og transformeranlæg er derfor imod hele kernen og hjertet i
fredningen, der lyder:
”Formålet med fredningen er flersidigt. Det er et ønske med fredningen at skabe hjemmel til at bevare og genskabe det åbne kystlandskab med udsigt
helt til Hesselø i overensstemmelse med den oprindelige fredningsidé. Bjerget, bakkerne samt eng- og moseområderne, der i historisk tid var kendt som
”Fladvandet”, udgør dels et smukt og bevaringsværdigt kystlandskab med en rig og varieret natur. Dels står områdets geologi i sammenhæng med
Odsherred Buerne og er en vigtig brik i fortællingen om dannelsen af det Danmark, vi kender i dag”.
Et vindmølleprojekt i den skitserede form vil få katastrofale konsekvenser for Odsherreds natur, dyreliv, herboende og sommerhusejere, turisme og
dermed i sidste instans for Odsherred, der kommer til at miste skatteindtægter, hvis projektet bliver en realitet.
Naturen kan ikke forsvare sig selv- og gennemføres projektet, kan det aldrig gøres om. Vi skal have alternativ energi – JA. Skal det ske på bekostning
af uerstattelig natur – NEJ. Kan det gøres mere begavet end Andel lægger op til – SÅ ABSOLUT JA. Disse gigantiske havvindmølleparker bør ligger i
de statslige hav-reservationsområder for vindenergi og energiøer.
Jeg håber at politikerne i Odsherred kan tage den rette beslutning, som er at gøre indsigelse overfor Andels ansøgning.
 
Med venlig hilsen
Helene Møller Ruhoff
Bjerget 28
4500 Nykøbing Sjælland
 

 
 


