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Fra: Birgit Krat og Christian Holt <vue@krat-holt.dk>
Sendt: 31. august 2022 14:08
Til: Borgmester Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Hanne Caldron <hacal@odsherred.dk>; Mikkel Henriksen <mikhe@odsherred.dk>; Erik Winther
<erwin@odsherred.dk>; Hanne Pigonska <hapi@odsherred.dk>; Mathias Hansen <matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen <nien@odsherred.dk>; Annette
Møller <anmol@odsherred.dk>; Julie Jacobsen <julja@odsherred.dk>; Thomas Nicolaisen <thoni@odsherred.dk>; Maria Liv Holck <mahol@odsherred.dk>;
Claus Starup <clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>; Felex Pedersen <felpe@odsherred.dk>; Søren With <Swith@odsherred.dk>;
Allan Andersen <aland@odsherred.dk>; Anna-Louise Attermann <anhat@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul <dogyu@odsherred.dk>; Jette Sloth Nielsen
<jesni@odsherred.dk>; Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>; Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>; Mette Feenstra <mefee@odsherred.dk>; Amalie
Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov <kimbu@odsherred.dk>
Cc: Grundejerforeningen Klint Bakker <post@klintbakker.dk>
Emne: Indsigelse mod etablering af havvindmøller mindre end 15 km fra Klintebjerg

Kære byrådsmedlem!

Vi vil opfordre Odsherred Kommune til at gøre indsigelse mod Elselskabet Andels ansøgning om etablering af
en stor havvindmøllepark bare 8 km fra det fredede Klintebjerg og kommunens nordkyst, fordi vindmøllerne
vil give væsentlige påvirkninger af de rekreative forhold på hele Odsherred Kommunens nordkyst.
Vi er ikke imod havvindmøller, tværtimod. Men vi forventer en intelligent planlægning af placeringen, så
generne for kystens gæster bliver mindst mulige. Staten har planlagt en havvindmøllepark ved Hesselø, men
den er planlagt, så møllerne står så langt ude, at der ikke er væsentlige påvirkninger af udsigten fra
Odsherreds nordkyst.

Det fremgår af ansøgningen, at møllerne kan påbegynde produktionen i 2028, det vil sige året efter at den
statslige havvindmøllepark ved Hesselø efter planen begynder at producere havvindmøllestrøm. Det betyder,
at en meget større andel af horisonten vil blive dækket af vindmøller.
Møllerne på den statsligt udbudte vindmøllepark Kriegers Flak er væsentligt lavere end de 256 meter høje
møller, som Andel planlægger at bygge, men alligevel er de statslige møller placeret mere end 15 km fra
land. Den i ansøgningen viste visualisering er meget unøjagtig, og formentligt udført med lavere vindmøller
end det, der er ansøgt om.

Andel har planlagt, at etablere Danmarks højeste møller bare 8 km fra det fredede Klintebjerg, hvor det
netop er udsigten ud over den uforstyrrede horisont, der er baggrund for fredningen. Der kommer rigtigt
mange turister til Klintebjerg for at nyde udsigten, både fra stranden og fra klinten, ligesom der hver
aften kommer turister og sommerhusgæster ned til stranden på resten af nordkysten, for at nyde solnedgangen
i havet ud for Klintebjerg. Andel har ikke nævnt denne fredning med et eneste ord i ansøgningen!

 Odsherreds nordkyst er et af de steder, hvor man kan se nordlys, fordi vi i dag har en helt uforstyrret
horisont. Dette vil blive meget forstyrret, hvis 256 meter høje møller bliver placeret kun 8 km fra kysten.
Møllerne skal efter reglerne forsynes med advarselslys, som blinker kraftigt hele den mørke del af døgnet.

Otte kilometer svarer til afstanden fra Halskov Odde til Sprogø. Hvis du vil visualisere, hvor dominerende
møllerne bliver, så kør ud til Halskov Odde og kig mod Sprogø. Du vil så se, hvor dominerende møllerne vil
blive ved Klintebjerg. Den nærmeste pylon (252 m høje) på Storebæltsbroen er 2,3 km fra Halskov Odde, den
fjerneste er 5 km. Sprogø ligger 8 km væk. Pylonerne på Storebælt kan ses 50 km væk, når man kører på Ring
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Nord nord om Næstved! Og så skal du huske, at det ikke kun er to pyloner, men derimod 39 vindmøller, som
drejer rundt og fanger dit syn.

Desuden vil en ekstra landtilslutning medføre ekstra skader på havbunden.
Ansøgningen bærer præg af at være lavet meget hurtigt. Der er flere mangler i indholdet, og noget bærer
præg af at være kopieret fra et andet projekt. Det er for eksempel nævnt, at der er flere ansøgere til
samme område, men ifølge Energistyrelsens hjemmeside, er der kun en ansøgning i området ved Klintebjerg,
hvorimod der i 4 andre områder er andre ansøgere end Andel.

I ansøgningens punkt 4.31 mangler den del af teksten fuldstændigt, og det ser ud som om, at det er et helt andet projekt, der er beskrevet, idet der der
står i ansøgningen at ”Der findes 10 Natura 2000-områder, som ligger nær projektområdet Skagen II Havvindmøllepark ”

Sådanne fejl viser at ansøgningen er blevet indsendt inden, at den var færdigskrevet for at sikre, at
Odsherred Kommune ikke kan nedlægge veto. Spørgsmålet er, om ansøgningen er fyldestgørende, men det må
Energistyrelsen jo afgøre. I øvrigt har Andel indsendt i alt 5 ansøgninger på "Åben dør projekter" på i
alt 1.753 MW, så Andel skal nok få sin investeringslyst opfyldt alligevel.
Grundejerforeningen Klintebjerg har lavet et meget omhyggeligt oplæg om projektet, som vi håber, at I har
læst grundigt.
Claus Bengtsson Starup (K), formand, klima- og miljøudvalget i Odsherred Kommune har for nylig udtalt til
en publikation: ”Vi har som kommune ikke ret mange indtægtskilder, da en del af vores industrivirksomheder
er væk. Så turismen er efterhånden vores eneste indtægtskilde, og min opfattelse er, at turisterne ikke er
interesserede i at se på vindmøllerne på land.”

Klintebjerg indgår i grundlaget for turismen i Odsherred Kommunes Strategisk-fysisk Udviklingsplan, som
netop har været i høring. Klintebjerg er et af de udsigtspunkter, som turister og lokale valfarter til, for
at nyde udsigten. Vi er overbevist om, at det vil begrænse turismen uanset om vindmøllerne står på land,
eller de bliver placeret kystnært som i dette projekt, det vil sige mindre end 15 km fra land. Selv 15 km
fra land vil der være en påvirkning af naturoplevelsen, som begrænser turismen.
Solnedgangen i perioden ved Sankt Hans vil for en stor del af kysten fra Klintebjerg til Korshage ske lige
i vindmøllernes vingefang. Om sommeren er stranden hver aften tæt besat af turister og sommerhusgæster, som
går eller sidder og nyder solnedgangen. De vil alle blive forstyrret af vindmølleparken, og man kan være
bange for, at mange vil finde andre steder at holde ferie.

For at du kan se, hvor stor en del af horisonten som bliver dækket af vindmøller indenfor 8 km, er her et
kortudsnit, som viser, at fra stranden ved Vesterlyng er det hele horisonten fra Klint til Hesselø som
bliver påvirket, det er mindst halvdelen af horisonten. Og øst for dette kommer så møllerne i Hesselø
Havvindmøllepark, som dog ikke bliver dominerende, fordi de er mere end 30 km væk.Ved Odden er det
horisonten fra Hesselø til Tisvilde, som bliver forstyrret.

 

https://borgernet.odsherred.dk/uploads/ae7c915a-c43e-40da-840e-31577a111f73/project_file/file/20391a26-8b47-4b25-afb6-5573574e8a13/Strategisk_fysisk_udviklingsplan_Odsherred__2_.pdf
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Etablering af vindmølleparken vil medføre, at mange sommerhuse og muligvis alle på nordkysten falder i
vurdering. Det vil påvirke kommunens skattegrundlag, for selv om grundejerne bliver kompenseret for tabet,
så bliver kommunen ikke kompenseret for det tabte skattegrundlag.
Så kære Byråd, vis at I har mod til at beskytte vores kystnære område og gør indsigelse mod projektet. Vi
er godt klar over, at I ikke kan nedlægge veto, fordi Andel har jappet ansøgningen igennem for at forhindre
jer i at nedlægge veto.

Men I kan sende det signal til Andel, turister og sommerhusejere, at kæmpe vindmøller ikke hører hjemme i
det kystnære område, ved at I gør indsigelse.
Guldborgsund byråd sagde nej tak til vindmøller ved Marielyst strand, fordi det er deres turistperle. Så
det kan I også.

Husk det gamle kinesiske ordsprog: "Hvis du ikke ændrer retning, ender du der, hvor du er på vej hen". Når
møllerne først er sat op, så bliver de der!

 Birgit Krat og Christian Holt

Strandhusvej 18, Vesterlyng
4500 Nykøbing Sjælland
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