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Høringsvar over miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd (2020 – 6282) 
 
I 2015 kom Akademiraadets Landskabsudvalg med høringssvar vedrørende etablering af Vesterhav 
Syd Havmøllepark; i høringssvaret anbefalede vi en fravælgelse af den aktuelle placering af Vester-
hav Syd Havmøllepark (j.nr. NST-131-00169). 
 
Nu planlægges en mølleopstilling ca. 9 km fra kysten ved Vesterhav Syd og mellem 6-8 km ved Ve-
sterhav Nord. Desværre har de 21 vindmøller i nord sammen med 20 møller i syd stadig en meget 
stor miljøpåvirkning af den visuelle oplevelse af kystlandskabet. I mellemtiden er der også lagt pla-
ner for etablering af havvindmølleparken Thor, som skal stå klar i 2024.  
 
Det vil være oplagt at samle alle møllerne længere ude som en udbygget Thor-vindmøllepark. 
 
Det er positivt, at Danmark så intenst satser på mest muligt grøn energi. Samtidig ser Akademiraa-
det Landskabsudvalg meget positivt på, at Danmark både prioriterer grøn omstilling og æstetiske 
hensyn til det danske landskab. Dette fx ved i højere grad at etablere få, men større havvindmølle-
felter, ligesom man på landjorden har besluttet at forenkle den landskabsæstetiske påvirkning med 
beslutningen om reduktion til færre møller, og dermed nedlæggelsen af mindre, ældre møller. På 
den måde sikres, at møllefelterne ikke indbyrdes forstyrrer hinanden, men kan aflæses hver især 
som enkle, geometriske formationer.   
Det er dog fortsat Akademiraadets holdning og anbefaling, at de store, nye vindmøller bør planlæg-
ges placeret på havet. 
 
Det skal være en oplevelse at rejse gennem Danmark, og vi skal kunne aflæse landets forskelligarte-
de og særlige geologi og de generelle sociologiske parametre, der former den visuelle oplevelse af 
Danmark. Det betyder, at der skal satses på netop de særlige kvaliteter og ofte forskelligartede ud-
tryk, der karakteriserer de specifikke landskaber. Det gøres ved at planlægge med blik på helheder. 
Danmark som helhed er en mosaik af forskellige udtryk, der udspringer af forskellige muligheder, 
der skaber både identitet og forankring. Derfor er et helhedsblik på energiplanlægningen også vig-
tigt.  
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Vindmøllefelterne Vesterhav Syd og Nord er ifølge planerne blevet rykket længere væk fra kysten.  
Det er i sig selv positivt, men Vesterhav Syd og Nord vil fortsat være meget synlige og punktere op-
levelsen af horisontlinjen. Med det nye Thorfelt er det dog oplagt og visionært at koble vindmølle- 
felterne sammen til én velplaceret, stor energi-ø, mindst i samme afstand fra kysten som det plan-
lagt Thorfelt. Akademiraadet og Landskabsudvalget anbefaler derfor at smelte de to opstillinger 
sammen, således at man alene opstiller havmøller i Thorfeltet. Dette vil være en stor anerkendelse 
af Vesterhavet som Danmarks store, værdifulde landskabstræk, vores ”Grand Canyon”, og et smukt 
hensyn til de mange mennesker, både lokale borgere, nationale besøgende og udenlandske turister, 
der ønsker mindst muligt teknisk forstyrrelse af vores kystnære landskab.  
 
Det er – som i al anden infrastruktur og visuel udformning af Danmark – derfor også vigtigt, at alle 
fagligheder samarbejder om at opnå det bedst mulige resultat, herunder den faglighed som arkitek-
ter, landskabsarkitekter og billedkunstnere repræsenterer. Danmark kan udbygge sin foregangssta-
tus ved at indtænke alle sider, æstetiske såvel som andre hensyn, der skal sikre fortsat folkelig op-
bakning omkring den nødvendige, grønne omstilling.  
 
 
Venlig hilsen 
 
AKADEMIRAADET 
Virker for et skønnere Danmark 
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