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2100 København Ø

Indsigelse - VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark – j.nr. NST-131-00169
Klegod Grundejerforening på Holmsland Klit, der repræsenterer 220
sommerhusgrundejere, skal hermed tilkendegive vores indsigelse mod anlæg af
Vesterhav Syd Havmøllepark.
Vores opgave er blandt andet at varetage medlemmernes interesser, beskytte og
fastholde områdets natur og fastholde rekreative muligheder.
Klegod Grundejerforening vil henvise til indsigelsen fra Sammenslutningen af
sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, som vi kan tilslutte os i sin
helhed.
Klegod Grundejerforening vil herudover fremføre følgende:
Som grundejerforening har vi stor forståelse for udbygning af grøn energi og
fastholdelse af et aktivt erhvervsliv, herunder aktiviteterne på Hvide Sande havn, som
man skønner vil kunne udvikles i forbindelse med opførelse af havmølleparken.
Vi finder at disse interesser skal varetages i respekt for områdets natur og
kulturværdier.
Turismen er vigtig for Ringkøbing-Skjern kommune, og vi er uforstående overfor den
minimale beskrivelse af de rekreative forhold, som vi mener har stor, og afgørende,
betydning for turisternes valg af feriedestination.
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.
Vesterhav Syd vil, i givet fald, blive opført i et at de tættest bebyggede
sommerhusområder langs vestkysten. Rigtig mange turister nyder området, den
uspolerede klit, stranden og havet, og mange valfarter til klitterne for at se
solnedgangen. Det rekreative forsvinder med udsigten til f.eks. 20-25 stk. 250 meter
høje vindmøller (8 - 10 MW.), eller endnu flere såfremt vindmøllernes
produktionskapacitet er mindre, når disse placeres 4- 8 km. fra kysten. Der vil ikke

være meget rekreativt i at se en solnedgang med så høje møller der monteres med
konstant røde eller hvide blinkende lys.
Hvad er det turisterne lægger vægt på? Hvilken indflydelse vil det have på turisternes
valg af feriedestination? Det er udokumenteret i VVM redegørelsen.
I VVM redegørelsen henvises der til mølleparkerne ved Horns Rev, hvor det anføres
at disse ikke har haft nogen særlig negativ betydning for turismen eller priserne på
sommerhusene.
At sammenligne Horns Rev med Vesterhav Syd finder vi ikke objektivt, og to
scenarier som ikke kan sammenlignes, i og med møllerne der kun er ca. 120 meter
høje og er placeret ca. 15 km. fra land
Vi vil derfor kræve at man overvejer at flytte møllerne længere ud, alternativt at
droppe projektet og etablere møllerne ved Horns Rev, hvor infrastrukturen i forvejen
er etableret. Vi vil opfordre til at Styrelsen orienterer det politiske udvalg om vore
synspunkter.
Son nævnt støtter Klegod Grundejerforening indsigelsen fra Sammenslutningen af
sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, dateret 25. juni 2015, med den
tilføjelse at hvis mølleparken gennemføres med de nødvendige landanlæg skal
kabellægning have så meget kapacitet at de eksisterende højspændingsledninger
på Holmsland Klit jordlægges. Vi er klar over dette er udenfor projektet, men det vil
være helt naturligt at sammentænke dette, og vi opfordrer Naturstyrelsen til at
kontakte det stedlige El selskab for koordinering heraf.
I VVM redegørelsen mangler en økonomisk analyse af sammenlignende omkostninger ved evt. udvidelse af Hors Rev parken.
Jeres samarbejdspartner Energinet har tidlige på året udarbejdet en sammenlignende
analyse af landbaserede møller contra havvmøller med konklusionen, at der er
samfundsmæssige besparelser ved anvendelse af landmøller.
Grundejerforeningen ønsker også, der indgår objektive vurderinger/beregninger 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.
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