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Til havs med de kystnære havvindmøller. 

Der er vel ingen, der kan fortænke en i, at politiker leden bluser op, når man er tilskuer til en 

pseudoforhandling imellem to folkevalgte ministre og det svenske energiselskab Vattenfall. 

Det er, hvad der fandt sted tirsdag d. 17. april 2018, hvor to ministre ville prøve på at få Vattenfall til at 

ændre på et opstillingsmønster for de kystnære havvindmøller. 

Vattenfall har for lang tid siden bestemt, hvor møllerne skulle stå i de politisk udpegede 

koncessionsområder.  

Vattenfall udtaler, at opstillingsmønstrene er valgt for at tilgodese de optimale tekniske/økonomiske 

løsninger for udnyttelsen af vindenergien i de politisk udpegede kystnære områder. 

Det er en miljø- og energiminister, som har været med til at afstikke områderne og rammerne for 

koncessionsvilkårene for senere tilsyneladende at fortryde, men blot dækker over deres fortrydelse, ved at 

afholde et proforma møde med Vattenfall. 

Alle på det forhandlingsniveau ved, at man ikke går til en forhandling uden at have et oplæg med, der 

indeholder kompensationer for ændringer, der påfører modparten en økonomisk belastning. 

Kære miljøminister Espen Lunde Larsen og kære energiminister Lars Chr. Lilleholt, at I vil være det 

bekendt. 

Miljøminister Espen Lunde Larsen valgt i Vestjyllands Storkreds og tidligere viceborgmester i Ringkøbing 

Skjern Kommune, er her ude for at pleje sine stemmer, men hvor gør det ondt på den demokratiske sjæl at 

være tilskuer til et sådant ministertidsspilde. 

Hvor er seriøsiteten når energiminister Lars Chr. Lilleholt på et offentligt møde i det berørte Vest Jylland 

udtaler om VVM (vurdering af virkningen på miljøet) redegørelsen om de kystnære møller, at den bruger 

han ikke, han bruger sin politiske vurdering. VVM redegørelsen bør og skal være det redskab som 

politikkerne grundigt sætter sig ind i, inden de tager beslutninger. 

VVM redegørelsen kommer med så mange advarsler omkring den skade, kystnære møller vil medføre. 

At afholde et møde, der i den grad rammer de største naturværdier for Ringkøbing-Skjern Kommune og 

Lemvig Kommune uden at inddrage de to kommuners borgmestre, er igen en understregning af, hvor lille 

en seriøsitet ministrene har tillagt mødet med Vattenfall. 

Tænk hvis det går så galt, at vi i år 2020 ødelægger 40 km. unik Vesterhavskyst, fordi vi har de forkerte 

politikere på Christiansborg.  
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