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DN Ringkøbing-Skjern om solcelleanlæg i Geest Enge 

 

Der er brug for en hurtig omstilling til vedvarende energi, for at formindske klimaforandringerne. 

Det er derfor godt, at der er nogen, der vil investere i solcelleanlæg. 

 

Men det er ikke ligegyldigt, hvor det sker. 

Der er begrænset plads til de mange formål, som samfundet har. 

- Landboforeningerne argumenterer for, at god dyrket landbrugsjord skal forbeholdes til en 

fødevareproduktion, som landet og verden har brug for. 

- I DN mener vi, at mindre velegnet landbrugsjord skal forbeholdes til omlægning til natur og skov, 

som der er stærkt brug for, for at modvirke klimaforandringer og øge landets naturværdier. 

- Vi mener desuden, at det åbne land skal friholdes for anlæg og bebyggelse, som lige så godt kan 

placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og byområder.  

 

Solcelleanlæg bør ikke placeres på hverken god eller ringere landbrugsjord i det åbne land, fordi der er 

gode muligheder for at placere dem på og ved bygninger. 

 

Det er nødvendigt med god og rettidig planlægning, for at forskellige hensyn kan tilgodeses.  

Det er først og fremmest kommunens opgave som et led i kommuneplanlægningen for at sikre samfundet 

den bedst mulige brug af det åbne lands ressourcer. 

Det er derfor vigtigt, at kommunen hurtigt gennemfører en temaplanlægning om solcelleanlæg, inden der 

gives tilladelse til projekter med nye større anlæg. 

Det er under ingen omstændigheder acceptabelt, at behandle sådanne projekter fra sag til sag. 

Konsekvenserne kan blive, at det bliver snævre økonomiske interesser, der kommer til at styre udviklingen 

med inddragelse af betydelige landbrugsarealer og nye store anlæg i det åbne land. 

 

DN skal derfor opfordre  

- kommunen til hurtigt at gennemføre en temaplan, og  

- investorerne bag Geest Enge projektet til at gå i dialog med kommunen og ejere af store bygninger 

om at etablere solcelleanlæg på hustage o.lign.  

 

Per Mikkelsen 

DN Ringkøbing-Skjern 

 


