
Ikke nødvendigt at opstille havvindmøller i nogens baghave!  

 

1/9 skriver Peter Bomholt Andersen læserbrev: ”- Men ikke i min baghave”. Heri angriber han anden læser-

brevsskribent for at gå ind for vedvarende energi (VE), ”bare ikke hendes baghave”.  

Sagen vedrører Andels ansøgning om forundersøgelse af vindmøllepark på 39 møller op til 256 meters 

højde, 8-18 km ud for Odsherreds nordkyst, ud for fredet kystområde. 

Det er nedslående at se en ”debat” om så alvorligt et emne reduceret til personangreb. Sagen vedrører ikke 

spørgsmålet om nogens baghave, men alene placeringen af vindmøllerne, således at de understøtter Sta-

tens planer.  

Statens planer for hurtig fremme af VE anbefaler, at havvindmøller af den størrelse Andel har ansøgt skal 

placeres i fjernzonen, som er 34+ km væk fra kysten. Hesselø er i forbindelse med kortlægning af havvind-

spotentialet i Danmark i 2019 udpeget som egnet område til etablering af store havvindmølleparker. Til Sta-

tens planer hører også overordnet udvikling af energinettet til transport af den producerede el. Planerne 

omfatter også en finansieringsmodel, som skal betales af selskaber, der byder ind på Statens udbud. Og har 

altså ikke noget at gøre med, at vi alle, inkl. Andel, skal betale moms og energiafgifter. 

Det er ærgerligt, at de der ytrer sig i denne sag tror det drejer sig om ” - ikke i min baghave”. Se også Toke 

Haunstrup, Jyderup, som efterlyser flere stemmer i debatten om vindmøller (læserbrev 31/8). Har de sat sig 

ind i det konkrete projekt og den overordnede sammenhæng med Statens planer for VE? Måske har de kun 

læst Andels fremstilling af sagen, jf. artikel i SN.dk ved udviklingsdirektør Henrik Wej Petersen 13/7. Andel 

undlader at nævne placeringen af havvindmølleparken ud for fredet kyststrækning tæt på land. I stedet for-

søger Andel at give indtryk af omsorg for beboerne i området ved at ”flytte   vindmølleparken længere ud” 

til 8 km fra kysten. Højden på vindmøllerne nævnes heller ikke. 

Vi går ind for havvindmøller. Men i stedet for at gå solo skal Andel på lige fod med andre private selskaber 

byde ind på Statens kommende udbud af havvindmøllepark ved Hesselø.  

Her er ikke tale om ”- min baghave”. Der er tale om vores alles fælles ”forhave”, – Danmarks natur, hvoraf 

der efterhånden resterer meget lidt som er uberørt. Det kalder på fælles overordnet planlægning, og egner 

sig ikke til at blive kastet i grams for private profitinteresser. 
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