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Kære Borgmester, Viceborgmestre og Byrådsmedlemmer i Odsherred Kommune, 

  

Jeg har med gru læst at i påtænker samarbejde med Andel om etablering af 39 250 meter 

kystnære vindmøller med 230m vingefang i en afstand mellem 8-28km i et fuldstændigt unikt 

og uberørt naturområde udfor Odsherreds nordkyst. 

  

Som sommerhusejer i Overby Lyng er det uendeligt svært at forstå, hvordan man overhovedet 

kan få den tanke at det skulle være en god idé i en udpræget turistkommune med mere end 

23.000 sommerhuse og meget lidt industri. 

  

Odsherred har i dåbsgave fået en fantastisk natur, en natur der er hovedingrediensen i 

Odsherreds livsgrundlag, for fastboende, for regelmæssige sommerhus gæster som jeg selv og 

som decideret turist destination. 

Og Odsherred som destination er i den grad i vækst. Det gryr over det hele, nye virksomheder 

i krydsfeltet gastronomi og oplevelser dukker op og set udefra med stor erfaring fra 

oplevelsesindustrien er der et kæmpe uforløst potentiale i Odsherred. 

  

MEN, nu virker det som om man lugter hurtig og kortsigtet gevinst, ved at indlade sig på et 

projekt der risikerer at smadre selve det fundament Odsherred står på. Og dermed gentage 

fortidens synder da man rettede åer og vandløb ud, tillod fabrikker at forurene vores 

grundvand, fjernede undersøiske stenrev og rev historiske bymidter ned for at gøre plads til 

store veje og beton, altsammen i ”Fremskridtets” og ”Arbejdspladser” navn. Til stor fotrydelse 

for eftertiden, hvor vi nu prøver at rydde op efter de tankeløse beslutninger. Idag virker det 

som om at bare man siger ”klima” og ”grøn omstilling” er alt tilladt. Det tror jeg man kommer 

til at fortryde og jer der sidder med beslutningen vil for altid være dem der tog beslutningen 

og dermed skulle stå til ansvar for det. 

  

Jeg håber i er jeres ansvar meget bevidst, for nutiden og for fremtiden. Og jeg håber i vil træffe 

den rigtige beslutning. Hvis i træffer den forkerte, behøver i ikke bekymre jer om hvordan 



Odsherred forløser sig potentiale som Premium destination, fordi i så ødelægger noget af det 

mest sjældne og unikke vi har i Danmark. Natur uberørt af menneskehænder. 

  

Med venlig hilsen 

  

Jordi Roig 

Viggo Eriksensvej 5 

4583 Overby Lyng 

+45 31316280 

 


