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Kystnære havvindmøller og DN 

Sagen kronologisk 

2012 

I marts 2012 indgik samtlige partier i folketinget undtagen Liberal Alliance et energiforlig som 

beskriver, at en kapacitet på 500 MW havmøller skal stilles op i kystnære områder i Danmark 

inden 2020. Partierne bag energiforliget indgik i juni 2014 en aftale om en vækstpakke, som 

betyder at udbuddet af 450 MW produktionsmøller ændres til 350 MW. 

Senere i 2012 kommer rapporten ”Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmøllepla-

ceringer indenfor 20 km fra kysten”. Rapporten udpeger 15 områder – alle på maksimalt 200 

MW. Arealet af de udpegede områder er over. 2.000 km2 og områderne indeholder initialt få 

eller ingen biologiske naturinteresser. Under forudsætning af en installeret mølleeffekt på 6 

MW pr km2 og en udnyttelse på ca. 20 % af arealerne, vil der kunne opføres i alt ca. 2.400 

MW – altså langt mere end de ønskede 500 MW. 

Det hedder i regeringens pressemeddelelse: ”Dialogen har peget på, at der er kommunal op-

bakning til opstilling af kystnære havmøller på 6 områder, nemlig: Bornholm, Smålandsfarvan-

det, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord”. Ud fra omtale bl.a. i Ingeniøren 

dengang https://ing.dk/artikel/se-hvor-de-kystnaere-havvindmoller-skal-sta-134484 er områ-

derne identiske med en delmængde af de 15 områder i screeningsrapporten. 

DN’s vindmølleplaceringspolitik rummer ikke plads til kystnære havvindmøller, men det æn-

dres da HB behandler rapporten i august 2012: ”Danmarks Naturfredningsforening ser de 

lidt mindre parker af kystnære havvindmøller (under 200 MW og op til 20 km, men typisk un-

der 12 km, fra kysten) som et supplement til de store parker længere ude til havs. De egent-

lige havvindmøller bør dog fortsat stå for den største udbygning af vindkraften i Danmark. De 

kystnære havvindmøller kan også til vis del ses som en erstatning for en endnu støre udbyg-

ning på land. Energiforligets satsning på 500 MW kystnære havvindmøller inden 2020 står i ri-

melig proportion til målene om 1000 MW egentlige havvindmøller og 500 MW ekstra landvind-

møller.”  

- Om de konkrete 15 områder skriver DN: ”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 fyl-

des så godt op som muligt, i stedet for at sprede de kystnære havvindmøller i form

af mindre parker i alle de 16 områder.” og ”Følgende fire (del)områder vurderes dog

lokalt at være yderst følsomme, især visuelt men og-å til vis del biologisk. Derfor

anbefaler foreningen, at de, sammen med område n-Halsnæs nedprioriteres i plan-

lægningen: Vesterhavet Syd (den nordlige del, dvs. koncentrer møllerne omkring

havnen og de eksisterende møller i Hvide Sande), Jammerbugt syd (Bulbjerg), Se-

jerø bugten og Nyrup bugt.

- Særligt om Vesterhavet Syd: ”Det er et meget langt område langs kysten, som er

foreslået til kystnære havvindmøller. Hvis hele området udbygges ville det være en
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overordentlig voldsom landskabelig påvirkning. Samtidig 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 følsomme kyst-

område ved Husby Klit. Det optimale delområde for nye kystnære havvindmøller in-

denfor dette forslag vil være ud for og syd for Hvide Sande, 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 DN, 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. 

 

 
Vesterhav Syd og Vesterhav Nord fra screeningsrapporten. De røde cirkler markerer de af DN 

foretrukne placeringer 

 

 

2013 

 

29. januar 2013 får Energinet.dk pålæg om at iværksætte forundersøgelser for de 6 områder. 

 

 

2014 

 

Partierne bag energiforliget indgik i juni 2014 en aftale om en vækstpakke, som betyder at ud-

buddet af 450 MW produktionsmøller ændres til 350 MW. Følgende projekter blev sendt i ud-

bud: 

- Sejerø bugt, 200 MW : Trukket ud af udbuddet (På DN’s nedprioriteringsliste) 

- Smålandsfarvandet, 200 MW : Afgøres 2016 

- Bornholm, 50 MW : Afgøres 2016 

- Sæby, 200 MW : Afgøres 2016 

- Vesterhav Syd, 200 MW : Afgøres 2016 (På DN’s nedprioriteringsliste) 

- Vesterhav Nord, 200 MW : Afgøres 2016 

 

 

2016 

 

Vattenfall vinder Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. I og med at de tilsammen rummer 400 

MW vil resten af projekterne efter de foreliggende oplysninger ikke blive afgjort. 

 

November: De kystnære havvindmøller Vesterhav Syd og Vesterhav Nord er med i finanslov 

2017 og en aftale om afskaffelse af PSO-afgiften mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 

Folkeparti. 
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Vesterhav Syd og Vesterhav Nord efter afgjorte udbud. De berørte kyststrækninger er delvis 

nogle andre end i screeningsrapporten og ikke identiske med de af DN foretrukne. 

 

December: Energiministeren underskriver kontrakter med Vattenfall om de to kystnære mølle-

projekter og havmølleparken ved Kriegers Flak. 

 

Det har DN gjort 

Efter HB i 2012 vedtog, at bakke op om de kystnære møller planlagt i energiforliget fra 2012, 

har der været en del ballade, og ikke alle afdelinger har haft lige nemt ved at tackle beslutnin-

gen lokalt, hvor der har været meget modstand (særligt fra sommerhusejere).  

 

I 2015, da VVM undersøgelserne fra de 6 områder man valgte at gå videre med endeligt kom, 

skrev alle afdelinger høringssvar. DN lagde en linje, hvor man argumenterede for, at kun to 

områder burde tages i brug for at opfylde målet om de 350 MW (fx 200 MW + 150 MW). Dette 

udelukkede i udgangspunktet både Bornholm, Sejerø bugt, og Smålandsfarvandet, da man i 

VVM undersøgelserne her konkluderede, at der maksimalt kunne opstilles hhv. 50 og 100 MW i 

disse områder pga. bl.a. sortand. Derudover havde DN allerede i de indledende høringer taget 

afstand fra Vesterhav Syd (som beskrevet længere oppe).  

 

Dette efterlod (i DN’s øjne) kun Sæby, samt Vesterhav Nord som mulige områder. I begge til-

fælde havde DN dog en række bemærkninger, og udtrykte særligt utilfredshed med at man 

havde rykket møllerne meget tættere ind under land, end man først havde givet udtryk for.  

 

Gennem alle årene har sekretariatet/præsidenten besvaret et hav af henvendelser fra især 

sommerhusejere, der har ønsket DN’s hjælp til at forhindre møllerne. De har fået et efterhån-

den standardiseret svar om DN’s nuancerede holdning til sagen og ven henvisning til: 

http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/landskab/vindmoller/ . 

 

I efteråret 2016 – foråret 2017 har DN henvendt sig til forskellige folketingspolitikere med 

henblik på at få klarlagt om det blev politisk behandlet da man i 2012 valgte de endelige pla-

ceringer. Det fremgår f.eks. af linket tidligere i notatet fra Ingeniøren, hvor kortet er misvi-

sende, at der i brede kredse har været en forståelse af at man talte om andre placeringer end 

man faktisk gjorde. Det har ikke været muligt at vække den politiske interesse i oppositionen 

for dette spørgsmål – formentlig fordi spørgsmålet om den grønne omstillings fremtid og PSO-

afgiften ville få en endnu mere vanskelig sejlads. De eneste der sådan set har spillet det land-

skabelige kort har været Venstre og energiministeren http://dagbladetringskjern.dk/ring-

koebing/Lilleholt-Mine-boerneboern-skal-ikke-se-paa-kystnaere-havmoeller/artikel/201990  

 

Sekretariatet har desuden i 2016 fået aktindsigt i Energistyrelsen, men denne kaster ikke no-

get klart lys over sagen. 

 

Endelig har DN i december 2016 i to breve sammen med Vindmølleindustrien, Landbrug og Fø-

devarer, Vindmølleforeningen og KL rettet henvendelse til Energiministeren med henblik på et 

samlet nyt planlægningsgrundlag for vindkraft til havs og til lands. Ministeren svarer at han ”er 

enig i behovet for et tværgående perspektiv på udbygning med vindenergi”. 

 

http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/landskab/vindmoller/
http://dagbladetringskjern.dk/ringkoebing/Lilleholt-Mine-boerneboern-skal-ikke-se-paa-kystnaere-havmoeller/artikel/201990
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Det vil DN gøre 

I lyset af andre sager, den manglende politiske interesse i at udgrave hvornår og hvem der be-

slutter at ændre projekterne, at der er foretaget VVM for de endelige placeringer baseret på 

lokal opbakning i de daværende kommunalbestyrelser og det faktum at staten har kontrakt 

med Vattenfall om projekterne, har DN næppe mange muligheder for at påvirke sagen.  

 

 DN vil derfor ikke gå videre i den konkrete sag. 

 

 Vores kommunikationslinje vil fortsat være at den grønne omstilling er vigtig, og for at 

sikre at denne bliver så billig som muligt, er det nødvendigt at investorer kan stole på at 

politiske beslutninger ikke omgøres. Endelig har de senere måneders alarmerende meldin-

ger på klimafronten vist at konkrete nu-og-her mulige tiltag som vindmøller er nødvendige. 

Derfor står DN ved den linje man lagde i 2012, men: 

- Man har valgt de dårligste placeringer til de aktuelle parker 

- Processen har været uklar og Folketingets inddragelse bag valget af parker er 

uigennemskuelig. 

- DN ønsker ikke flere kystnære parker i Danmark, hverken gennem statsligt udbud, 

eller gennem processen ”åben dør”. 

 

 DN vil fremadrettet søge at påvirke det oplæg til en bred energiaftale for perioden efter 

2020, som regeringen vil fremlægge i løbet af 2017, således at vindmølleplaceringsmulig-

heder til havs er baseret på egentlige havmøller og vindmøller til lands baseret på princip-

perne i DN’s vindmølleplaceringspolitik (landbrugsområder uden naturinteresser, samt op-

køb af ejendomme i udkantsområder) 

 


