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Høringssvar til Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer 

indenfor 20 km fra kysten - Juni 2012 

 

Danmarks Naturfredningsforening byder denne screening af egnede områder til opsætning af 

kystnære havvindmøller velkommen. Vindkraft er det bærende element i en omstilling til en 

vedvarende og ”fossilfri” energiforsyning. Samtidig er de danske kyster generelt vores ”vilde-

ste natur og landskab” og de lavvandede områder er helt afgørende for både fisk og fugleliv. 

En samlet gennemgang af placeringsmulighederne for sådanne kystnære møller reducerer risi-

koen for ukoordinerede og utilsigtede negative konsekvenser for kystlandskabernes natur- og 

landskabsværdier. Vindmøller kan fjernes igen til forskel fra udslip og affald fra fossil energi. 

Kystnære møller er billigere end egentlige havvindmøller. Danmarks Naturfredningsforening 

ser de lidt mindre parker af kystnære havvindmøller (under 200 MW og op til 20 km, men ty-

pisk under 12 km, fra kysten) som et supplement til de store parker længere ude til havs. De 

egentlige havvindmøller bør dog fortsat stå for den største udbygning af vindkraften i Dan-

mark. De kystnære havvindmøller kan også til vis del ses som en erstatning for en endnu stør-

re udbygning på land. Energiforligets satsning på 500 MW kystnære havvindmøller inden 2020 

står i rimelig proportion til målene om 1000 MW egentlige havvindmøller og 500 MW ekstra 

landvindmøller. 

 

Lysmarkering ”on demand” 

Lysmarkering af vindmøllerne om aftenen og natten er nok den allerstørste visuelle påvirkning 

af landskabsoplevelsen og den mest negative efter mange menneskers mening. Møller mindre 

end 150 meter er typisk markeret med røde, blinkende lamper. Højere møller er typisk marke-

ret med fast lysende højintensivt hvidt lys. Foreningen mener, at det er helt afgørende for den 

folkelige opbakning til vindmøllerne, at der arbejdes hurtigt og effektivt med at indføre moder-

ne afmærkning, som kun aktiveres, når der er fly eller helikoptere i nærheden. Sådan teknik 

skal ifølge den politiske aftale afprøves i Østerild og er i øvrigt allerede godkendt i andre lande. 

DN mener, at staten skal gøre en meget aktiv indsats for at fremme denne udvikling. 

Det undrer foreningen, at den meget væsentlige problemstilling vedrørende lysmarkering af 

vindmøllerne i princip ikke er nævnt i hverken miljøvurderingen eller visualiseringen; det op-

fattes som en væsentlig mangel. 

 

Frihold også marine nationalparker, men ikke alle råstof- og militærområder 

Foreningen anerkender at Natura 2000-områder er undtaget fra screeningen. Foreningen an-

befaler desuden, at DN’s forslag til marine nationalparker også undtages, i praksis område n – 

Halsnæs, se www.dn.dk/nationalparker. 

Foreningen efterlyser en mere konkret vurdering af, om visse såkaldte fareområder og skyde-

områder ville være mulige placeringer for vindmøller, i stedet for en automatisk udelukkelse. 

Det samme gælder (især ikke aktive) råstofområder og klappladser. For råstoffer er der for 

foreningen ikke som udgangspunkt en selvfølge, at råstofinteresser altid går forud for vind-

kraftsinteresser i en samfundsmæssig afvejning. 

 

mailto:ens@ens.dk
http://www.dn.dk/nationalparker
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Møllerne er synlige - bufferzoner er ok og den visuelle effekt skal reduceres 

Foreningen er bevidst om, at kystnære havvindmøller i høj grad vil være synlige fra kysten. De 

tilfører kystlandskabet et teknisk element, som ændrer oplevelsen af landskabet. Det er først 

ved en afstand på op mod 20 km, at møllerne ikke kan ses. Selve tilstedeværelsen af møllerne 

er den væsentligste ændring af landskabet. Møllernes præcise størrelse og afstand betyder 

forholdsvis mindre, men naturligvis er større møller, som står tættere på, mere synlige og do-

minerende. Langt de fleste forslag til kystnære havvindmøller findes i nærzonen, hvor ”vind-

møllerne er det dominerende element i landskabsbilledet”. For møller på 110-180 meters to-

talhøjde vurderes nærzonen at strække sig ud til henholdsvis 8 og 13 km. Med andre ord: Alle 

kystnære havvindmøller vil være synlige i kystlandskabet uanset afstanden til kysten. Men det 

er muligt at reducere møllernes visuelle effekt, f.eks. i forbindelse med afstand, belysning, 

farve og opstillingsmønster, og disse muligheder skal efter foreningens mening bruges aktivt i 

den videre planlægning. Særligt belysning er et kardinalpunkt, se nedenfor. 

 

De bufferzoner, som er udlagt i planlægningen for kystnære havvindmøller på henholdsvis 4 

km fra ”særlige landskaber (fredede områder)”, 3 km fra byer og sommerhusområder og 2 km 

fra det åbne land i øvrigt, er en acceptabel måde at undgå umiddelbart naboskab til møllerne 

og undgå væsentlige støjgener. Den visuelle påvirkning er dog stadig markant.  

DN ser gerne at begrebet ”Særlige landskaber (fredede områder)” ændres til ”Særlige land-

skaber (fredede områder og nationalparker)”. Men generelt gør et par kilometer fra eller til 

ikke den helt store forskel og zonerne accepteres derfor af foreningen. Foreningen hæfter sig 

ved at møllerne ved Sprogø (125 m) står ca. 1,5 km fra Storebæltsbroen og møllerne på Mid-

delgrund (102 m) står ca. 1 km udenfor København. Begge disse placeringer opleves ikke så 

markant af de fleste på grund af sammenhængen med andre tekniske anlæg. Det bør aktivt 

forsøges at samordne vindmøller med tekniske anlæg, f.eks. er dette muligt ved Hvide Sande 

(eksisterende vindmøller på land samt havneanlæg). Vindmøllerne på Lillgrund syd for den 

svenske del af Øresundsbroen (115 m) står ca. 7-10 km fra land. De opleves rimeligt markan-

te fra strandengene langs kysten, særligt om aftenen, trods denne relativt lange afstand. 

 

Prioriter de mindst sårbare områder og udnyt hvert af områderne optimalt 

Udbygningen af kystnære havvindmøller bør prioriteres således, at de visuelt mest sårbare af 

de foreslåede områder udbygges sidst, herunder at starte udbygningen i områderne længst 

væk fra kysten, hvor dette samlet set er hensigtsmæssigt. Se DN’s lokale kommentarer til de 

foreslåede områder nedenfor. 

Frem til 2020 er planen at bygge 500 MW, men de foreslåede områder rummer op til 2400 

MW, hvis de blot udnyttes til 20 %. De fire (del)områder, som DN lokalt peger på som ekstra 

følsomme (se nedenfor) udgør omkring en fjerdedel af det samlede areal. Der er altså stadig 

god plads til at nå målet og udbygge yderligere derefter. Hvert enkelt velegnet (del)område 

bør fyldes så godt op som muligt, i stedet for at sprede de kystnære havvindmøller i form af 

mindre parker i alle de 16 områder. I visse tilfælde kan de kystnære vindmøller også med for-

del ses i en sammenhæng med planlagte egentlige havvindmølleparker. Det er en vigtig sty-

ringsopgave for staten (Energistyrelsen) at samordne projekter for kystnære havvindmøller. 

 

Giv forslagene karakter af egentlig bindende planlægning 

Der er udlagt 16 områder til kystnære havvindmøller. Hertil kommer nogle projekter som alle-

rede er i planlægningsfasen samt eventuelt andre områder til et mindre antal testvindmøller.  

DN mener, at døren indtil videre bør lukkes, så alle nye projekter (som ikke allerede har fået 

forundersøgelsestilladelse) planlægges indenfor disse 16 områder. DN mener ikke, at test-

vindmøller generelt bør være undtaget fra dette placeringskrav, men ganske få testvindmøller, 

som kræver en helt særlig placering, bør dog kunne få dispensation. DN mener heller ikke, at 

eventuelle testvindmøller på havet udenfor de 16 områder skal kunne overgå til almindelig 

produktion. 
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Fundamenter til gavn for marint liv og vinger til mindst gene for fugle 

Der bør stilles generelle vilkår om at fundamenter til havvindmøller udformes, så de gavner 

det marine dyre- og planteliv mest muligt. Der er ingen tekniske problemer i at designe hulhe-

der til fiskeyngel og krebsdyr samt overflader, hældning m.m. som er velegnede til plante-

vækst. Det er også oplagt at stille vilkår om etablering af nye stenrev som en del af anlægsar-

bejdet. 

Konkrete natur-, miljø, og landskabshensyn skal naturligvis indarbejdes i hvert enkelt projekt i 

forbindelse med VVM-processen. Ikke mindst skal den kumulative (samlede) effekt i forhold til 

andre eksisterende og planlagte vindmøller på havet vurderes og tages effektivt hensyn til 

samt overvåges efterfølgende, f.eks. for at sikre uforstyrrede fugletræk, fødesøgning for hav-

fugle, uforstyrret brug af området for fisk og marine pattedyr samt eventuelle kollisioner med 

flagermus. 

 

Kommentarer til konkrete områder 

Syv lokale DN-afdelinger har involveret sig i denne høring. Mange kommentarer er positive til 

de kystnære havvindmøller, særligt vurderes Køge Bugt velegnet lokalt. 

 

Følgende fire (del)områder vurderes dog lokalt at være yderst følsomme, især visuelt men og-

så til vis del biologisk (se kommentarer til områderne nedenfor). Derfor anbefaler foreningen, 

at de, sammen med område n-Halsnæs (DN’s forslag til marin nationalpark som nævnt oven-

for), nedprioriteres i planlægningen. 

- Vesterhavet syd (den nordlige del, dvs. koncentrer møllerne omkring havnen og de ek-

sisterende møller i Hvide Sande),  

- Jammerbugt syd (Bulbjerg),  

- Sejerø bugten og  

- Nyrup bugt. 

 

a. Vesterhavet syd 

 

Det er et meget langt område langs kysten, som er foreslået til kystnære havvindmøller. Hvis 

hele området udbygges ville det være en overordentlig voldsom landskabelig påvirkning. Sam-

tidig er der netop i denne del af landet allerede mange store landvindmøller og mange flere på 

tegnebrættet, bl.a. forsøgsmøller. Specifikt peges der i høringsmaterialet jo også på det føl-

somme kystområde ved Husby Klit. 

 

Det optimale delområde for nye kystnære havvindmøller indenfor dette forslag vil være ud for 

og syd for Hvide, sådan at alle møller koncentreres til et område og alle strækninger nord for 

Hvide Sande friholdes for møller. Det særskilt markerede areal fra Hvide Sande og sydpå er 

alene på ca. 36 km2 og kan ifølge screeningsrapporten teoretisk set rumme 216 MW, det er 

altså alene en meget stor del af den kystnære vindkraft, der skal findes plads til frem mod 

2020. Konkret foreslår foreningen, at en møllepark udlægges som en vifte med det spidse 

punkt ud for de eksisterende 3 møller på stranden nord for indsejlingen til Hvide Sande og 

med den største nord-syd gående bredde længst væk fra kysten og med sydgående retning. 

Der skal rimeligvis ved en sådan udpegning tages hensyn til sikkerheden for fiskerkutternes 

sejlads til og fra havnen. 

 

c. Jammerbugt Syd – Bulbjerg 

 

Dette placeringsforslag er svært at acceptere lokalt eftersom det ligger lige uden for Bulbjerg, 

som er et storslået uberørt kystlandskab. Den fantastiske kyststrækning fra Bulbjerg til f.eks. 

Svinkløv vil miste en væsentlig del af sin værdi, hvis placeringen fastholdes. Forslaget om 

kystnære havvindmøller skal ses i sammenhæng med at mange steder i regionen på land er i 

spil til testmøller, herunder Østerild, hvor den første store testmølle samt målemasterne alle-

rede påvirker landskabet. Havområdet indeholder området en af Nordeuropas største koncen-
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tration er forskellige havfugle. Sortænder, fløjlsænder og edderfugle bruger dette område som 

et meget vigtigt raste-, yngle- og fourageringsområde. 

Bulbjerg-placeringen umiddelbart udenfor det eneste fuglefjeld i Danmark, bør ligesom mar-

kante kyststrækninger som Stevns og Møns klinter udtages, da disse områder vurderes at væ-

re særligt værdifulde og sårbare over for opstilling af havvindmøller - se Miljøvurdering af ud-

pegning af områder til kystnære havmøller s. 13. 

h. Sejerø bugten 

Såvel Nyrup Bugt som Sejerøbugten hører til de mest intensivt benyttede rekreative naturom-

råder i Danmark, hvis naturværdier udgør selve det økonomiske grundlag for områdernes liv. 

Det vil være en stor misforståelse at placere kystvindmøller i disse områder. 

 

Store områder i Sejerøbugten er beskyttet Natura 2000-område. Selv om screeningsrappor-

tens forslag til placering ligger uden for selve udpegningsområdet, gælder det også her, at vi 

savner bevis for, at det ikke vil have negativ indvirkning. 

o. Nyrup bugt 

Hvad angår de registrerede naturværdier i kystområdet omkring Nyrup Bugt vil vi pege på, at 

WWF Verdensnaturfonden i 2004 udpegede kysten ved Rørvig som et af Danmarks 20 mest 

interessante kystlandskaber. Netop ud for denne kyst vil de foreslåede kystnære møller ligge 

klemt inde mellem Hesseløs reservat på 3 sømil, som blev fredet i 1982, og det store Natura 

2000- og fuglebeskyttelsesområde ud for Rørvig-halvøen, hvor udpegningsgrundlaget både 

omfatter havet og kysten. 

Såvel Nyrup Bugt som Sejerøbugten hører til de mest intensivt benyttede rekreative naturom-

råder i Danmark, hvis naturværdier udgør selve det økonomiske grundlag for områdernes liv. 

Det vil være en stor misforståelse at placere kystvindmøller i disse områder. 

I dag ser man ingen tekniske anlæg på strækningen fra Odden Havn til Hundested. Bugten er 

meget vigtig for turismen og det stille friluftsliv, idet et af landets ældste og tættest befolkede 

fritids- og sommerhusområder ligger bag kysten. 

Lokalt forslag til alternativt område: 

 

Sjællands Rev 

 

Det fremgår ikke af høringsmaterialet, hvorfor dette område er fravalgt som kandidat til kyst-

nære vindmøller. Området ligger tæt på militære tekniske anlæg, og er derfor på forhånd visu-

elt skæmmet. Og på grund af oddens langstrakte smalle forløb vil vindmøller i havet – såvel 

kystnære møller som reelle havmøller, være til mindst mulig gene for beboere, natur og fri-

luftsliv, herunder turisme. Da revet reelt ligger i fortsættelse af oddens spids, vil kravet om lav 

havdybde så vidt vides være tilgodeset, såvel som afstanden til sejlrende. 

 

Hvis der er tale om modstand mod placeringen fra militært hold, opfordrer vi til at denne mod-

stand gøres til genstand for en yderligere vurdering med krav om argumenter. Det gælder så-

dan set alle de militære områder, som er undtaget fra screeningen. Det militære område på 

Gniben anvendes dels (muligvis primært)som kursusfaciliteter, dels til skydeøvelser, som erfa-

ringsmæssigt foregår i et stort og spredt område, og langt fra er koncentreret omkring Gniben 

og Sjællands Rev. Vi savner altså konkret argumentation for at dette, ellers oplagte, område 

er uegnet. 

 

Øvrige kommentarer til høringsmaterialet 

Foreningen savner betragtninger om vindmøllernes mulige påvirkninger af flagermuspopulatio-

ner. Der står flere steder i materialet, at marsvin (og sæler) er de eneste pattedyr og eneste 



 5 

bilag IV-art, som er relevant, hvilket vi ikke mener er korrekt. Flagermus kan både lokalt og i 

forbindelse med træk komme i lidt for tæt kontakt med kystnære havvindmøller. Der savnes 

også en beskrivelse af konsekvenser for ”det stille friluftsliv” til havs, f.eks. lystsejlere og ka-

jakker. 

 

Det fremgår ikke af materialet, hvordan ”fugletrækruter af international betydning” er define-

ret og hvor de findes. Heller ikke ”lukkede kystlandskaber” er defineret. Hvis der er tale om en 

helt subjektiv ekspertvurdering, bør det fremgå. 

 

Helt konkret bør screeningsrapporten forbedres med hensyn til nummerering (bogstaver) af de 

enkelte områdeforslag på oversigtskortet, tydeligere signaturer (Natura 2000-områder er me-

get svære at lokalisere) og signaturforklaring (hvad betyder f.eks. de to NST-signaturer kon-

kret?), målestok på de detaljerede kort samt lidt mere udførlige beskrivelser af forbehold og 

hensyn ved de enkelte områder i selve screeningsrapporten. 

 

Dette høringssvar uddybes naturligvis gerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Michael Leth Jess 

Vicedirektør 

Direkte: 31 19 32 41, mlj@dn.dk 


