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Kystnære havmøller i Danmark  
- høringssvar fra Jammerbugt Kommune 

Jammerbugt Kommune har med interesse fulgt de seneste tiltag med indgåelse af 
energiforlig og igangsættelse af undersøgelser, der skal være med til at sikre flere 
arealer til alternative energikilder.  
 
Kommunen har også tidligere tilkendegivet sin holdning til havmøller, ved svar i juni 
2007 til oplægget ”Fremtidens Havmølleplaceringer 2025”.  
 
Til den nye udpegning af områder til kystnære havvindmøller har kommunen dog 
visse betænkeligheder, jf. nedenstående bemærkninger. Høringssvaret er behandlet 
i kommunens udvalg for teknik og miljø den 16. august og i økonomiudvalget den 22. 
august 2012 - og fremsendes med forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse 
den 30. august 2012. Endvidere har vi været i dialog med sammenslutningen for 
sommerhusejere og Fiskeriforeningen i Thorupstrand. 
 
Helt generelt har Jammerbugt Kommune følgende kommentarer: 
 

 Vær opmærksom på konsekvenser for kystfiskeriet fra Thorupstrand og turi-
sters oplevelse af det åbne uberørte hav.  

 Kystlandskabet i Jammerbugten er et ”storskala”-landskab, og vi vurderer at 
selv en placering 4 km fra kysten vil blive opfattet som for tæt ved. De sam-
fundsøkonomiske konsekvenser for turismen og oplevelsessektoren må ana-
lyseres grundigt. Belysning af møller af hensyn til flytrafik og sejladstrafik må 
også beskrives og afvejes i forhold til andre interesser. 

 Vi savner en visualisering af fremtidige vindmøller i Jammerbugten - både 
udlægget til de store havvindmøller i mere end 12 km fra kysten - og det nær-
værende oplæg med områder op til 20 km fra kysten. Den landskabelige vur-
dering skal vægtes højt i Jammerbugten.  
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 Vesterhavets brusen og solnedgange er de helt store gratis naturoplevelser 
og aktiver ved vore badestrande. Vi forudsætter, at disse sanselige oplevelser 
på ingen måde påvirkes af hverken støj eller andet fra kystnære vindmøller. 

 Vil klitformationer langs kysten ændre sig ud for kystnære havmøller? Vi ser 
stor materialevandring og ændringer i klitter, så en afdækning af dette emne 
kan få stor betydning for ferieområderne og fiskeriet i Jammerbugten. 

 Beredskabet i forhold til risici ved havari af møller på vandet vil fortsat have 
kommunens store opmærksomhed. Oplægget indeholder en god beskrivelse 
af forholdet til sejladssikkerhed, og de nye kystmølleplaceringer ligger i god 
afstand af de store sejlruter. Vi er dog særlige opmærksomme på sikkerheden 
for strandgæster, badende, kite- og windsurfere ved kommunens attraktive 
badestrande og udsigtspunkter - i forhold til fremtidig servicering af møllerne 
og eventuelle havarier.  

 Kulturarven forudsættes undersøgt mere bredt, end fokus alene på fortids-
minder og skibsvrag. Projekt ”Han Herred Havbåde” i Slettestrand beskriver 
kulturarven med samhandel med Norge og traditionen med at trække både på 
land. Respekt for kystpladsernes sømærker, redningsstationer og ophaleplad-
ser forventes at indgå i kommende VVM. 

 Beskrivelserne for de enkelte udpegninger i Jammerbugten er helt fraværende 
- i forhold til beskrivelsen af andre placeringer i Danmark. Det undrer vi os 
meget over, og vi vil meget gerne medvirke til at belyse disse placeringsmu-
ligheder bedre. 

 
Specielt for Bulbjerg-udpegningen (Jammerbugt Syd) 
 

 Påvirkning af landingspladsen ved Thorupstrand og Slettestrand skal under-
søges grundigt. I Thorupstrand findes et særligt erhvervsfiskeri, hvor 15-18 
kuttere trækkes på land over sandrevler. Ændringer i sandbunden i dette om-
råde med stor materialevandring forudsættes undersøgt grundigt før endelig 
stillingtagen til projektet ved Bulbjerg. Kystfiskeriet er både en levevej for fi-
skere og for beskæftigede med forarbejdning og reparation af både og grej, og 
det udgør samtidigt et stort aktiv i turist- og oplevelsessektoren i områderne. 
Der er desuden etableret et nyt bådeværft i Slettestrand, som både uddanner 
elever og formidler kulturarven, og i Thorupstrand har RealDania og Den A.P. 
Møllerske Støttefond netop ydet tilsagn om et nyt projekt til 23 mio. kr. 

 Markante klinter som Stevns- og Møns Klinter er udpeget som særligt værdi-
fulde og sårbare over for vindmøller. På samme måde bør der gøres en und-
tagelse ved Bulbjerg, der er en unik geologisk lokalitet og tilmed et fuglefjeld, 
der tiltrækker sjældne ynglefugle. Er der eksempelvis foretaget fugleobserva-
tioner i dette område? 

 Bulbjerg er en del af en særligt geologisk formation i den vestlige del af Jam-
merbugt Kommune (Lien, Svinkløv og Klim) og rejser sig tydeligt ved Bulbjerg. 
Det er et geologisk interesseområde af høj betydning. Der er knyttet stor mar-
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kedsføringsværdi til de mange højtliggende udsigtspunkter, hvor enkelte er 
udpeget som særlige ”tankesteder” i kommunens turistindsats. Det vil være 
nærliggende at lave konkrete visualiseringer og støjmålinger fra disse højtlig-
gende udsigtspunkter. 

 
Specielt for Grønhøj-Løkken-udpegningen (Jammerbugt Nord): 

 Det fremgår i udpegningsgrundlaget, at der er fastlagt bufferzone i forhold til 
sommerhusområder. Vi skal bemærke at strande mellem Løkken og Blokhus 
er særdeles velbesøgte. Området rummer tæt ved 8.000 sommerhuse - og 
medvirker i høj grad til, at Jammerbugt Kommune er den kommune i Dan-
mark, som har det største overnatningskapacitet. 

 Landskabsoplevelsen fra højtliggende landskaber ved Grønhøj syd for Løkken 
må ikke blive forstyrret. Kysten her er ikke bare en bred sandstrand - specielt 
ved Grønhøj skal der være opmærksomhed på områdets landskabsformatio-
ner. 

 
Vi er bekendt med høringssvaret fra sammenslutningen af sommerhusejere i Jam-
merbugt Kommune, som gør opmærksom på konsekvenser som oplevelser på 
stranden, materialevandring, hestehuller, turismen og de økonomiske aspekter af 
mindre udlejning og fald i ejendomsværdi samt konsekvenser for handelslivet. 
 
Desuden har Fiskeriforeningen i Thorupstrand og Thorupstrand Kystfiskerlaug tilken-
degivet, at anlæggelse af kystmøller i de nye felter vil gøre alt traditionelt vod fiskeri 
umuligt at drive, og det vil også påvirke kystfiskernes garnfiskeri meget alvorligt. I 
Jammerbugten har fiskerne gennem generationer opbygget et detaljeret kendskab til 
havbundens mange forskellige habitater og formationer, og området indgår i deres 
nære og nødvendige fiskevand. De nye felter til kystmøller i Jammerbugten dækker 
næsten hele kystfiskeriets område til havs. Er det ikke muligt at fiske med snurrevod 
og garn i dette område, er det identisk med at fratage Thorupstrand sit ressource-
grundlag. Jammerbugt er Danmarks vigtigste farvand for højværdi kystfiskeri og har 
afgørende betydning for havbugtens landingsplads, der er Danmarks sidste store 
kystfiskerleje. 
 
Det er et helt lokalsamfunds eksistensgrundlag, der er på spil, når og hvis kystfiske-
riet ødelægges. 
 
Med disse bemærkninger og opmærksomhedspunkter ser vi frem til at følge den vi-
dere proces. Flere vindmøller på havet må ikke forringe områdets levegrundlag. 
 
Venlig hilsen 

 
 
Mogens Gade  Henrik Hartmann Jensen 
Borgmester   Kommunaldirektør 


