
Beskyt vores kystmiljø - Hold Jammerland Bugt og Storebælt fri for havvindmøller! 

Jammerland Bugt, beliggende i den nordlige halvdel af Storebælt, er en sårbar naturperle med en 25 km 
lang uspoleret kyststrækning der bl.a. huser marsvin, sæler og havørne samt et EU Natura 2000 område.  
Nu vil et privat konsortium (European Energy) opføre en gigantisk havvindmøllepark, som vil skæmme 
bugten og afgive lavfrekvent støj til oplandet. ”Strømfabrikken” vil dække op til 65 km2  og udfylde 
horisonten langt ud i Storebælt . 

European Energy´s planer: Opsætning af op til 80 møller i højde 150 m eller op til 34 møller i højde 200 m. 
Mindste afstand fra strandbredden til det reserverede ”Park-område” er blot 4 km. 

• Staten fravalgte i 2012 Jammerland Bugt idet den blev vurderet som uegnet for opsætning af 
kystnære havvindmøller pga. områdets følsomme natur og rekreative værdier.  

• Alligevel gav Energistyrelsen herefter European Energy eneret (dvs. uden konkurrence) til at 
gennemføre forundersøgelse for havvindmølleprojektet under en anden type ordning ("åben dør”).  

• European Energy og deres canadiske partner Boralex, har tilsyneladende ikke tidligere opsat 
havvindmølleanlæg.    

• En miljøvurdering (VVM) betalt af European Energy forventes klar i juni måned. Herefter er der 
myndighedshøring og derefter kun 8 uger til at gøre private indsigelser mod projektet. 

• Fra Reersø i syd til Asnæs i nord vil horisonten og den smukke solnedgang i det meste af Storebælt 
blive domineret af roterende møllevinger og nattehimlen vil blive oplyst af blinkende varslingsslys. 

• ”Strømfabrikken” er en alvorlig trussel for områdets beboere, turisme og følgeerhverv. Områdets 
smukke natur er en vigtig attraktion og potentielle tilflyttere samt turister vil holde sig væk.  

• Reglerne for opsætning af kystnære havvindmølleanlæg er utilstrækkelige og misbruges. 

• Det er nødvendigt med massiv folkelig opbakning, hvis vi skal stoppe projektet.  

 

HVAD KAN DU GØRE? Støt underskriftsindsamlingen på www.jammerlandbugt.dk og/eller tilmeld dig 
vores støtteforening ”Beskyt Jammerland Bugt” – det koster kun 100 kr/år.  Vores fælles modstand kan 
få politikerne til at tage os alvorligt. Kun sammen kan vi forhindre dette overgreb på naturen, os selv og 
vore efterkommere.  

www.jammerlandbugt.dk 

JA til etablering af grøn energi – NEJ til afvikling af naturlig værdi! 

Vi ønsker FORNUFTEN tilbage i Energidebatten – TAK! 

http://www.jammerlandbugt.dk/
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Storebælt er et indre dansk farvand, der er ca. 25 km bredt (øst/vest) og ca. 40 km langt 

(nord/syd). Bæltet udgør et samlet areal på ca. 1000 km2 

Jammerland Bugt er beliggende i den nordlige del af Storebælt og udgør et areal på ca. 140 km2 

Der aktuelle område, som er udpejet til Havvindmølle Park, dækker et areal på ca. 72 km2 

Havvindmølleparken vil kunne ses fra de fleste positioner langs Storebælts kyster. 

http://www.jammerlandbugt.dk/

