
Opfordring til at Odsherred Kommune gør indsigelse mod opførsel af Klintebjerg 
Havvindmøllepark i den nuværende form. 
 
I Korshage Grundejerforening har vi forståelse for, at der skal placeres vindmølleparker i havet 
rundt om Danmark, og vi er ikke imod, at det sker ud for Odsherreds nordkyst. 
Vi vil dog opfordre Odsherred Kommunes byråd til at gøre indsigelse mod Klintebjerg 
Havvindmøllepark af flg. årsager:  
 

• Størrelsen af møllerne og den ekstraordinære placering tæt på kysten giver anledning til 
bekymring angående både støjgener og den visuelle påvirkning af det naturskønne Odsherred.  

 

• Vi finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at Andel vil opstille en så stor havvindmøllepark så 
tæt på kysten og områder der er omfattet af fredningsbestemmelser. Det er i modstrid med 
intentionerne i åben-dør-modellen der omhandler ”små og kystnære havvindmølleparker”. 
Hvis havvindmølleparken opføres som ansøgt, vil den blive Danmarks 2. største målt på 
kapacitet. 

 

• Vi er bekymrede for placeringen så tæt på Natura 2000 og EU habitatområder. Korshage er et 
yndet ynglested for sjældne fugle. 

 

• Det har været særdeles vanskeligt at få oplysninger om vindmølleprojektet, og det havde 
været ønskeligt om Odsherred Kommune havde gjort mere for at orientere såvel beboere som 
sommerhusejere om projektet, som vi har fået kendskab til ved en tilfældighed.  

 

• Processen har fra Andels side været præget af hastværk og manglende involvering af borgere 
og lokale interessenter. Det har ikke været muligt at finde relevante oplysninger på hverken 
Andels eller kommunens hjemmeside, og vores henvendelser direkte til Andel har heller ikke 
hjulpet. Der er sent i processen planlagt et borgermøde, hvilket efter vores opfattelse ikke 
giver mulighed for tilstrækkelig og rettidig involvering. 
 

Vi vil opfordre til, at Odsherred Kommune gør indsigelse mod projektet i sin nuværende form, og 
at der indledes en ordentlig proces med ægte involvering af borgerne om, hvorvidt og hvorledes 
der kan etableres en bæredygtig løsning for vindmøller ud for Odsherreds nordkyst. 

 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af Korshage Grundejerforening   
 
Anne Marie Ludvigsen  og  Cecilie Struch Drøhse 
Formand  Næstformand   
 
 
 
 
 



 


