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Åbent brev til Folketinget om kystnære havmøller og det danske kystlandskab 

Vi sender hermed et åbent brev til Folketingets politikere. Vores henvendelse er dels foranlediget af energi-
selskabet Andels ansøgning om forundersøgelsestilladelse til kystnær havvindmøllepark ud for Odsherreds 
nordkyst og dels risikoen for den voldsomme naturødelæggelse, der er udsigt til med de mange ansøgninger 
om opførelse af store havvindmølleparker, placeret i kystnærhedszonen rundt langs Danmarks øvrige kyster, 
som Energistyrelsen har modtaget fra private energiselskaber1.  

Havvindmøller skal naturligvis indgå som en vigtig del af Danmarks omstilling til vedvarende energi (VE), og 
vi vil gerne understrege, at vi ikke er modstandere af VE, men tværtimod støtter bestræbelserne på, at der 
etableres nye alternative og vedvarende energi løsninger. Men det må ikke ske under samtidig ødelæggelse 
af vores natur. Vi ønsker derfor, at havvindmølleparker placeres langt fra vores kyster. Energiselskaberne 
ønsker derimod en kystnær placering for at begrænse investeringen i kabelføring. Vi opfordrer derfor Folke-
tinget til at sikre, at store permanente havvindmølleparker placeres længere ude på havet i de udbudsområ-
der langt fra kysten, som er prioriteret af Staten under hensyntagen til Danmarks unikke natur, og ikke sker 
ud fra energiselskabets kortsigtede ønske om at maksimere profitten ved at begrænse investeringen.  

Formålet med lovgivning og regulering om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen er at bevare de 
danske kystområder så uberørte som muligt og sikre de store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til 
kystzonen2. 

Da Folketinget i 2017 vedtog en lempelse af naturbeskyttelsesloven for at give mere rum til friluftsliv og tu-
risme langs kysterne, skrev Miljø- og Fødevareministeriet følgende i et fakta ark om ændringerne: 

”Danmarks smukke strande er et særkende. Derfor har strandene igennem generationer nydt en særlig 
beskyttelse. Den frie og lige adgang til vores strande skal bevares, så de vedbliver at være en unik na-
turoplevelse, som alle kan få gavn af”3. 

På Christiansborg har man altså været bevidst om, at de danske strande byder på helt særlige naturoplevel-
ser, og man har i generationer arbejdet aktivt for at sikre, at naturværdierne bevares, og at alle danskere kan 
få adgang til kysten. Disse hensyn har afspejlet sig i en konsekvent linje i lovgivningen, der går helt tilbage til 
den første naturfredningslov, lov nr. 245 af 8. maj 1917. 

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at Folketinget sikrer, at hensynet til vores natur- og kulturarv og 
danskernes fremtidige mulighed for at opleve landets smukke og unikke kystlandskab indgår med mindst lige 
så stor vægt som kortsigtede økonomiske aspekter i ellers gode bestræbelser på at få mere grøn og vedva-
rende energi. Vores klare opfordring er dermed, at Folketinget sikrer at udbygningen af VE bl.a. sker ved at 
store havvindmølleprojekter flyttes langt nok ud på havet, det vil sige 34+ km fra kysten. 

Konflikten med Danmarks tilbageværende naturværdier: 

Ved Odsherreds nordkyst ansøger Energiselskabet Andel om forundersøgelsestilladelse til opstilling af Klinte-
bjerg Havvindmøllepark, 39 havvindmøller op til 256 m høje, samlet kapacitet 585 MW, opstillet i kystnær-
hedszonen 8-18 km fra kysten til permanent elproduktion. Vindmøllerne er af Andel angivet at beslaglægge 
et areal på 84 km2, hvortil formentlig kommer en yderligere beskyttelseszone, hvor fiskeri f.eks. fra Odden 
havn og den intense sejlads med lystfartøjer ikke vil være mulig. 

                                                           
1 Energistyrelsen har modtaget 47 ansøgninger i perioden april til august 2022, heraf er 19 sendt i myndighedshøring 
2 https://kyst.dk/strand-og-klit/klitfredning/ 
3 https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Faktaark_om_aendring_af_naturbeskyttelsesloven 
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Andels Klintebjerg Havvindmøllepark ville blive Danmarks hidtil næststørste havvindmøllepark, og komme til 
at dominere havudsigten fra Gniben på Sjællands Odde til Korshage ved indsejlingen til Isefjorden. Herved er 
ansøgningen i direkte modstrid med intentionerne i fredningen af kystlandet i umiddelbar nærhed (”Frednin-
gen af Klint Bakker og Fladvandet”, fredet 2017). Formålet med fredningen er:  ”at bevare det åbne kystland-
skab med udsigt helt til Hesselø ”. Odsherreds nordkyst er tillige unikt ved at være en af de eneste direkte 
nordvendte kyststrækninger i Danmark, med en lang strækning med frit udsyn over havet med muligheden 
for ’dark sky’ oplevelser, og oplevelser af hændelser på himmelhvælvet sommer og vinter, inklusive stjerne-
himmel, mælkevejen og nordlys. 

Tilsvarende forholder det sig i forhold til ”Geopark Odsherred”, som er optaget i det EU-støttede og verdens-
omspændende Global Geoparks Network under UNESCO. Geopark Odsherred er en beskyttet nøglelokalitet 
for den geologiske arv4, som skal revurderes hver 4. år for at opretholde sin status som Geopark.  

Hvis Andels havvindmøllepark placeres i kystnærhedszonen, vil det være i strid med §27 i lov om vedvarende 
energi5, ifølge hvilken der ”ikke kan gives tilladelse til et projekt, hvis det skader et internationalt naturbe-
skyttelsesområdes integritet”.  

Andels 39 havvindmøller på op til 256 meter anbragt kystnært vil forårsage en fuldstændig ødelæggelse af 
Geopark Odsherreds integritet. Fra en hvilken som helst af Odsherreds ”gletsjerbuer” vil udsigten til himmel 
og hav mod nord være skiftet ud med en havvindmøllepark.  

Misbrug af Åben dør-ordningen 

”Åben dør-ordningen” fra 1999 blev justeret i 2021 ved en bred politisk aftale. Andel har indsendt sin ansøg-
ning under åben dør-ordningen, som har til formål at understøtte markedsudviklingen af VE-udbygningen på 
havet ved opstilling af små og mindre kystnære projekter, for bl.a. at understøtte eksperimenter og forsøgs-
ordninger.  

Andels ansøgning vedrører Danmarks p.t. næststørste havvindmøllepark og er beregnet til permanent pro-
duktion af VE baseret på færdigudviklet teknologi, altså i direkte modstrid med intentionerne i åben dør-ord-
ningen. Visualiseringen af havvindmølleparken, som Andel fremviser i projektmaterialet, er misvisende, og 
havvindmøllernes størrelse set fra land vises urealistisk små. Ifølge rapport udarbejdet for Energistyrelsen6 
vil havvindmølleparker med nogle af verdens største møller placeret i kystnærhedszonen få en ”visuel indfly-
delse på omgivelserne, der overgår alle andre kendte bygninger og anlæg”.  Samtidig vises natbelysningen 
som svag og diskret, hvilket tillige er misvisende idet natbelysningen vil fremstå blinkende og skarp – en nat-
belysning som allerede er velkendt fra eksisterende vindmøller på land og på havet. 

Støjgener er undersøgt i Andels materiale, men over et havområde er det utilstrækkeligt med beregninger 
ved relativt svag vind, hhv. 6 m/s og 8 m/s. Området er netop kendt for at være et aktivt vindfelt, ifølge rap-
port fra energistyrelsen 9,40 - 9,8 m/s i middel vindhastighed7. Lydgener vil derfor utvivlsomt blive massive 
og af en styrke, som overskrider det acceptable for hele området langs kysten og en betragtelig strækning 
ind i landet.  

Den kommunale høringsproces 

Andels ansøgning bliver af Energistyrelsen sendt i høring hos en lang række berørte styrelser og kommu-
ner. Her Odsherreds og Halsnæs kommuner. I Odsherred kommune modtog man Andels ansøgning fra Ener-
gistyrelsen d. 4. juli 2022.  

                                                           
4 Kilde: videntjenesten Københavns Universitet 30.10.2015, emne naturværdier 
5 Lov om vedvarende energi LBK nr. 1791 af 2/9/2021 
6 ”Fremtidens Havvindmølleplaceringer 2025 – en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller på havet” af Birk Nielsen for Energistyrelsen. For møller op til 260 

meters højde er nærzone defineret som 0-18 km, mellemzone 18-34 km, fjernzone +34 km 

7 ”Fremtidens Havvindmølleplaceringer 2025, udvalget for fremtidens havmølleplaceringer”, side 28  
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Kort efter blev en grundejer opmærksom på projektet via et indlæg på Tv2øst og tog kontakt til kommunen, 
der udtalte, at de intet kendte til sagen.  

Dog har mindst én af kommunens politikere kendt sagen, nemlig 1. viceborgmester og næstformand i øko-
nomiudvalget. Denne er samtidig medlem i Andels bestyrelse og kan følgelig ikke have undgået at kende til 
sagen, senest fra ansøgning af 30.6. 2022. På intet tidspunkt har kommunen taget initiativ til en borgerind-
dragelse om Andels projekt, men tværtimod holdt lav profil uden at undersøge, om der er reel lokal opbak-
ning til projektet - noget der ellers fremhæves som vigtigt i justeringen af Åben dør-ordningen i 2021.  

Kommunen har i stedet overladt det til Andel at formidle et borgermøde, baseret på Andels subjektive mate-
riale til fremstilling af sagen8. Kommunen har nu afgivet sit høringssvar til Energistyrelsen, hvori de støtter 
Andels projekt, dog med et ”håb om” muligheden for at gøre den første række vindmøller ind mod land lidt 
lavere, uden at specificere dette nærmere. Kommunens offentlige budgetter såvel som hovedparten af de 
private erhvervsdrivendes økonomi er dybt afhængig af indtægterne fra turister og sommerhusejere, der 
søger Geopark Odsherred på grund af naturen. På den baggrund fremstår kommunens beslutning om at 
støtte en kystnær placering besynderlig. Kommunen har heller ikke givet nogen konkret begrundelse for be-
slutningen om at støtte projektet, på trods af 131 indsigelser mod projektet fra borgere, grundejere og er-
hvervsdrivende berørt af projektet. 

Det ovenfor beskrevne forløb i Odsherred Kommune er et eksempel fra virkeligheden. Tilsvarende forløb ud-
spiller sig i øjeblikket i en lang række kommuner landet over. 

Den kommunale høringsproces her har været lidet tillidsvækkende, og ikke egnet til at tilgodese den del af 
lovgivningen, som har til formål at fremme indførelsen af VE, ej heller tilliden til den demokratiske proces. 
Derfor er det afgørende vigtigt, at Folketingets politikere involverer sig, for at sikre, at vi både får VE og be-
varer vores naturværdier. 

Vi er opmærksomme på, at der er mange andre end os, der udtrykker bekymring og modstand mod kyst-
nære havvindmølleprojekter ansøgt gennem åben dør-ordningen, hvilket også er dokumenteret i Energisty-
relsens analyse af åben dør-ordningen fra 18. marts 20219. 

Vi er også bekendt med, at der i øjeblikket er borgergrupper i bl.a. Frederikshavn, Hirtshals, Kalundborg og 
Stevns kommuner, som deler vores bekymring og opponerer mod kystnære havvindmølleprojekter i deres 
lokalområder. En protest mod ødelæggelse af kystnærhedszonen med placering af Danmarks hidtil næststør-
ste havvindmøllepark ud for Odsherreds Kattegatkyst har foreløbig indsamlet over 260 underskrifter efter 
kun 5 dage.10 

Sammenfatning 

På baggrund af de udsigter, der nu tegner sig for introduktion af VE i Danmark, gør vi hermed opmærksom 
på, at der ikke behøver at være modstrid mellem Danmarks natur og opstillingen af havvindmølleparker, og 
dermed heller ikke modstand i befolkningen, som antageligt overvejende går ind for VE. Det forudsætter 
dog, at store havvindmølleparker bliver placeret udenfor kystnærhedszonen.  

Vi opfordrer Folketinget til at revidere den bagvedliggende lovgivning i overensstemmelse hermed, og der-
med afskaffe ”Åben dør-ordningen”, i overensstemmelse med Energistyrelsens konklusion på analysen af 
Åben dør-ordningen den 18. marts 2021. Den til enhver tid siddende regering skal sørge for, at der bliver ad-
ministreret i overensstemmelse med lovens intentioner, så det ikke overlades til private energiselskaber ud 
fra helt andre motiver at definere vilkårene for overlevelsen af Danmarks natur.  

 

                                                           
8 Borgermødet blev afholdt 16/9, 4 dage før Kommunen traf den endelige beslutning på økonomiudvalgsmøde 20/9. 
9.https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/analyse_af_aaben_doer-ordningen.pdf 
10 https://www.skrivunder.net/bevar_odsherreds_kattegatkyst 
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Vi står i en tid, hvor vi grundet klimaforandringerne og den nuværende geopolitiske situation skal omlægge 
vores energiforbrug, og vindenergi er udpeget til at skulle spille en central rolle. I vores øjne er det dog vig-
tigt, at den grønne omstilling sker både med omtanke for det lokale erhvervsliv og havklimaet samt med stor 
hensyntagen til vores natur- og kulturarv og danskernes fremtidige mulighed for at opleve landets smukke 
og unikke kystlandskab.  

Danmark er et af de lande i EU, hvor naturen udgør den mindste andel af landets areal, og et af de lande, der 
har flest kilometer motorvej per kvadratkilometer, og Danmark er nr. 2 på verdensplan, hvor landbruget op-
tager den største del af landets areal. Når byer, forstæder og infrastruktur i øvrigt har taget sin part af det 
resterende areal, er det indlysende, at der er meget lidt natur tilbage i Danmark. Og det drejer sig fortrinsvist 
om en tynd skal rundt om landet, som vi kalder kystzonen, lige der hvor himmel, hav og jord mødes. Den skal 
vi værne om. Den skylder vi at efterlade intakt til vore børn og børnebørn. 
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