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Høringssvar vedrørende etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark (j.nr. NST-131-00169)
Akademiraadet og Akademiraadets Landskabsudvalg hilser bæredygtige energiformer velkommen som en
integreret del af det danske landskab.
Vi er således overordentligt optagede af visionsbåret og overordnet stillingtagen til indplacering af den
form for industrielle anlæg både i byerne, landskaberne og på havet. Vi tror på, at man gennem omhyggelig
planlægning, hvor økonomiske, tekniske og æstetiske forhold er ballanceret i forhold til hinanden, kan opnå
både udvikling af velfærden og passe på vores landskaber.
Akademiraadets Landskabsudvalg anbefaler en fravælgelse af den aktuelle placering af Vesterhav Syd Havmøllepark af flere årsager:
Først og fremmest er møllerne ved Vesterhav Syd placeret alt for tæt på land.
Den foreslåede placering af havmølleparken vil betyde en massiv påvirkning af en 15 kilometer lang og meget værdifuld kystlinje.
Som med andre industrielle anlæg, eksempelvis boreplatformene, mener vi helt generelt, at havvindmøller
skal placeres så langt fra kysten, at det ikke påvirker horisontlinjen langs de følsomme strækninger, som
store dele af landets kyster udgør.
Vi kan konstatere, at baggrundsundersøgelserne tilsyneladende rummer store mangler i forhold til inddragelse af de socioøkonomiske effekter af havvindmølleparken. Havet og udsigten til horisonten tilhører os alle. Den udgør en umistelig kvalitet, som repræsenterer vores eneste uforandrede urtidsarv. Havets horisont
kan derfor ikke privatiseres gennem særlige interesser.
Den oplevelsesmæssige værdi af både klitlandskab, kystlinje og horisont vil forringes så betragteligt gennem denne placering af havvindmøllerne, at de nuværende satsninger på naturturisme og oplevelseslandskaber vil blive påvirket med fare for yderligere økonomisk marginalisering af Vestkysten som udkantsområde. Det vil ikke være et bæredygtigt resultat af en langsigtet planlægning.
Vi vurderer ud fra det tilgængelige materiale, at alternative placeringer til Vesterhav Syd ikke er tilstrækkeligt undersøgt, og at den kystnære placering alene begrundes i energi- og anlægsteknisk økonomiske for-

hold. Det anser vi som værende en uambitiøs energipolitik uden sans for samfundsmæssig æstetik og helhedssyn.
Vi vil derfor kraftigt anbefale, at man i stedet arbejder med placeringer længere ude på havet, fri af kysten,
og i øvrigt med mere samlede placeringer af energianlæg i dette i forvejen vindmølle-intense område.
Akademiraadet og Akademiraadets Landskabsudvalg stiller os gerne til rådighed for drøftelser af både nærværende høringssag, samt en diskussion af mulighederne for en samlet vision for Danmarks fremtidige
energilandskaber.
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