
Information til interesserede i kampen mod gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt.  

Vi er i en hektisk fase, hvor det er afgørende, at vi bliver organiseret rigtigt i kampen mod det 

konkrete havvindmølle-projekt i Jammerland Bugt, og dermed fastholde den store opbakning og 

engagement som vi oplever. Derfor denne opdatering omkring de forskellige aktiviteter; 

Umiddelbart efter at vi erfarede om de foreliggende planer for opstilling af kystnære 

havvindmøller i Jammerland Bugt, var vi tre lokale grundejere David Adams, Jens Rønnemoes 

Pedersen og Michael Christian Knudsen, der satte os sammen og diskuterede mulighederne for at 

influere processen. Ikke som en selvbestaltet aktionsgruppe men som ”gravere”.  

Vi har foreløbig taget en række initiativer med henblik på at forberede os optimalt (samtlige 

interessenter i området) og stå så stærkt som muligt ift. European Energy A/S: 

- Vi har taget kontakt til Advokat Brian Hebel Andersen som repræsenterer en række 

grundejerforeninger i området for at undersøge de juridiske muligheder for at påvirke processen 

- Vi har fået udarbejdet en udtalelse om placering af industrianlæg i det åbne landskab af Arkitekt 

Lene Tranberg 

- Vi har fået fremstillet et sæt retvisende visualiseringer hos Lundgaard & Tranberg Arkitekter til 

sammenligning med de visualiseringer Orbicon og European Energy A/S har fremstillet. Disse 

visualiseringer ligger på www.jammerlandbugt.dk 

- Vi har taget kontakt til den interessegruppe som i 2 år har arbejdet imod et tilsvarende projekt i 

Aarhusbugten ”Mejl Flak” for at udveksle erfaringer med dem. 

- Endelig har vi taget kontakt til en række landsdækkende medier for at interessere dem i 

projektet og forventer i løbet af næste uge at have en aftale om en seriøs dækning af projektet på 

plads. Vi har erfaret at der ikke er hverken sympati eller støtte til en gruppe sommerhusejere som 

får forstyrret deres solnedgang. Derfor er det vigtigt at understrege, at det vi er modstandere af, 

er at naturen skal betale prisen for en kritikløs ambition om at øge andelen af vindenergi. 

Helt overordnet er det meget vigtigt, at understrege af ingen af os er vindmøllemodstandere! Vi er 

modstandere af at der opstilles gigantiske hav-vindmøller i fjorde og bugter og andre indre 

farvande. Disse møller er ude af proportion med det danske landskab og vil forandre såvel den 

visuelle som den lydmæssige oplevelse af landskabet til skade for os alle.  

Udover ovennævnte punkter, er der arbejdet meget aktivt fra flere arbejdsgrupper, således er der 

bl.a. oprettet en hjemmeside www.jammerlandbugt.dk, oprettet en facebook-side og startet en 

underskriftsindsamling http://www.skrivunder.net/jammerland_bugt.  

Vi arbejder nu med oprettelsen af støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”. Dermed går vi ind i 

en ny fase hvor der bliver brug for flere aktive kræfter og for økonomisk støtte. Der skal bl.a.  

igangsættes en fundraising aktivitet som kan sikre, at vi har midler til at betale evt. rådgivere for 

den hjælp vi vil få brug for at imødegå materialet fra European Energy A/S og deres rådgiver 

http://www.jammerlandbugt.dk/
http://www.skrivunder.net/jammerland_bugt


Orbicon. Herudover skal der oprettes adskillige arbejdsgrupper, der skal arbejde med konkrete 

emner i kampen mod havvindmøllerne i Jammerland Bugt.  

Vi vil informere løbende så snart vi har nyt, så følg med på www.jammerlandbugt.dk  

 

Jens Rønnemoes Pedersen  

Mobil: 22614143 
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