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VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark – j.nr.NST-131-00169
Klegod Grundejerforening på Holmsland Klit, der repræsenterer 220
sommerhusgrundejere, skal hermed tilkendegive vores forbehold angående udspillet
Vesterhav Syd Havmøllepark.
Vores opgave er blandt andet at varetage medlemmernes interesser og beskytte og
fastholde områdets natur og fastholde rekreative muligheder.
Som grundejerforening har vi stor forståelse for udbygning af grøn energi og
fastholdelse af et aktivt erhvervsliv, men dette skal være i respekt for områdets natur
og kulturværdier. Uden et godt og aktivt erhvervsliv er lokalområdet uinteressant som
turistmål, men en god og stabil turisme er mindst lige så vigtig for lokalområdets
fortsatte eksistens. Denne gensidige afhængighed synes at være glemt i den aktuelle
diskussion, hvor der meget kortsigtet tænkes arbejdspladser her og nu.
Med de viste eksempler af placering af en havvindmøllepark kun 4 km fra kysten har
man varetaget særinteresser vedr. fiskeri og anlægsudgifter, og man har ikke haft øje
for sommerhusgrundejernes interesser, som i høj grad relaterer til de rekreative og
landskabsmæssige kvaliteter samt det værdifulde klitlandskab.
I projektet har man givet mulighed for placering op til 20 km fra kysten, og vi er
meget uforstående overfor, at denne mulighed ikke er i spil!
En placering så tæt på stranden, som i det nuværende forslag, vil være en visuel
forurening for hele området, og selv med en placering 15 – 20 km fra kysten vil
vindmøllerne være synlige over klittoppene.
Se billedeksempler.
I VVM redegørelsen ønsker grundejerforeningen, at der laves matematiske korrekte
visualiseringer af alle typer møllermed eksempler både set fra kysten og i
sommerhusområderne, således det klart fremstår, hvilken visuel indflydelse
mølleparken vil have på området, som jo er karakteriseret af et af de tættest
bebyggede sommerhusområder langs vestkysten.
Vi ønsker visualisering på 4 km, 6 km, 8 km, 12km og 20 km fra kysten, således alle
efterfølgende har et helt klart billede af den visuelle betydning for landskabet.
Grundejerforeningen ønsker også, der indgår en vurdering/beregning af betydningen
for turistindustrien i det hele taget – ikke kun udsagn om tyske turisters udeblivende
henvendelser vedrørende vurdering af tre vindmøller på stranden i Hvide Sande.

Regeringen har jo netop taget initiativ til en storstilet turistvækstplan, og ingen tror
vel, at en møllepark 4 km fra kysten har en positiv effekt i forhold til turistindustrien.
Natura 2000 problematikken går grundejerforeningen også som en selvfølge ud fra
behandles i VVM redegørelsen.
Der må forventes rejst erstatningssager fra alle berørte grundejere.
Det ser ud til at man ikke har undersøgt muligheden for kabellægning tværs over
Ringkøbing Fjord – en linjeføring med færre anlægsomkostninger og
ekspropriationer!
De viste eksempler på landinstallationer er skræmmende og afviger totalt fra området
kultur og natur – de bør i videst muligt omfang graves ned.
Vi forventer at alle kabler jordlægges og man benytter lejligheden til samtidig at
jordlægge højspændingslinjen mellem Hvide Sande Søndervig (over Baggers
Dæmning).
Vi forventer man fremover informerer samtlige grundejere, der berøres både
anlægsmæssigt og synsmæssigt.
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Modelbilledet er taget fra Stormkløven – 600 meter
fra kysten af møller 180 meter høje placeret 4 – 12
km fra kysten.

