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Referat fra ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”   

Tid og sted: Lørdag den 27. oktober 2018, kl. 10:00 i Gørlevhallen 
Ca. 100 fremmødte, inklusiv bestyrelsen 
 

Dagsorden iht. foreningens vedtægter 
Punkt 1 - Valg af dirigent  
Lars J. blev valgt som dirigent. 
 
Punkt 2 - Formandens beretning v/ Jens Rønnemoes Pedersen  
Nok et år er gået uden afklaring af vindmølleprojektet i Jammerland Bugt, der jo som bekendt 
forsøges gennemført af European Energy A/S. Der er blandt de berørte borgere stadig stor 
interesse for hvordan det går med projektet og mange er fortsat bekymrede for, hvad der vil ske 
med vores dejlige bugt, såfremt projektet bliver realiseret. 
  
Støtten til foreningens arbejde er vedvarende intensiv og en rigtig stor tak skal lyde til alle som 
trofast støtter op med medlemskab, sponsorater og frivilligt arbejde. Det er stadig overvældende, 
at så mange kæmper for vor fælles sag. 
 
Foreningen tæller over 1.000 betalende medlemmer - enten som private medlemmer – og/eller 
som medlem i en af de 18 grundejerforeningsmedlemsskaber. Tak alle sammen! 
 
Projektstatus 
Projektet befinder sig stadig i den del af ”VVM-fasen”, hvor myndighedsbehandlingen pågår. 
Denne fase er åbenbart meget omfattende for det har nu stået på i 40 måneder. 
 
Imens venter vi alle tålmodigt på, at projektet skal begive sig til næste ”behandlingsfase”, som jo er 
den ”offentlige høring”. Og det er her, at vi som forening og privatpersoner skal komme med alle 
vore indsigelser og kommentarer til den udarbejdede VVM-rapport.  
 
Seneste ”opdaterede” information på Energistyrelsens hjemmeside angiver, at projektet kommer i 
offentlig høring i ”Sommeren 2018” – Det skete jo så ikke – så mon ikke, at der snart kommer 
endnu en opdatering på Energistyrelsens hjemmeside. 

Den seneste forklaring på forsinkelsen er, at European Energy A/S grundet ”fugleproblematik og 
kumulative effekter” (mere herom senere), har valgt at indskrænke projektarealet i Jammerland 
Bugt, og at dette har afstedkommet ”justeringer” af VVM-materialet og derfor yderligere 
forsinkelser. Det skal nævnes, at European Energy A/S arbejder med udvikling af hele 3 
vindmølleprojekter i - eller tæt ved - ”Storebælt”, og at disse projekter i et miljømæssig perspektiv, 
ikke kan håndteres individuelt, deraf udfordringen med de kumulative effekter.  

Desuden har European Energy A/S købt vindmøllerne langs Storebæltsbroen, så det virker jo som, 
at EE selv tror på, at hele Storebælt kan omdannes til et stort vindmølleområde. 

Alt imens skal vi som berørte borgere forholde os til en ”langtrækken” af projektet der virker 
nærmest amatøragtigt – Tænk på hvor mange borgere der i flere år har måttet ”tåle” denne 
uvished. 

Det er ganske enkelt uanstændigt. 
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Aktiviteter 
VVM-Teamet 
Vores ”VVM-team” fortsætter naturligvis det vigtige arbejde med at forberede os til den offentlige 
høring. Der foreligger et udkast til indsigelse baseret på tidligere version af European 
Energy/Orbicon´s VVM-materiale, men der indsamles løbende relevant materiale til brug i 
forbindelse med VVM-indsigelsen. Der opretholdes et ”VVM-beredskab” klar til aktion når den ny 
VVM-version ligger klar til offentlig høring. Der pågår ligeledes løbende drøftelser med eksperter 
og relevante instanser.  

Ifald projektet når til en offentlig VVM høring vil der blive givet en særdeles kvalificeret indsigelse i 
relation til det udsendte og det forventes at der sideløbende vil blive udsendt materiale herom til 
presse samt andre interessenter i sagen. Dette materiale forventes ligeledes publiceret på 
hjemmesiden i høringsperioden. 

Fugleproblematikken  
Miljøvurderingen vedrørende havvindmølleparken i Jammerland Bugt er som bekendt endnu ikke 
kommet i offentlig høring, men via aktindsigt fra den udgave der pt. foreligger, fremgår det af 
konklusionen, at vindmølleparken kan etableres ”uden væsentlige” miljøforringelser.  

Det fremgår af rapporten, at det væsentligste problem anses at være ”effekten på fuglelivet”, og 
især på dykænder, som Sortænder og Edderfugle. Dette bunder især i, at Jammerland Bugt har 
stor betydning for den samlede europæiske trækfuglebestand af edderfugle, hvor en stor del af 
den samlede bestand på ca. 1 million fugle er afhængige af området, som de benytter som 
opholds- og spiseområde om vinteren. 

Selv om miljøvurderingen peger på dette som det væsentligste miljøproblem, konkluderer 
rapporten alligevel, at det ikke går mere ud over edderfuglene, end at havvindmølleparken kan 
opføres. 

Vi arbejder på en specifik indsigelse, som udfordrer netop denne konklusion, og viser at 
indvirkningen på den fælles europæiske edderfuglebestand vil være så stor, at opførelsen af 
vindmølleparken vil være i strid med bestemmelserne i EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv.  

Vi har stærke faglige argumenter – både i forhold til miljøvurderingens metoder, beregninger og 
konklusioner vedrørende dette. Og vi er opmærksomme på, at det var præcis sådan en kritik mod 
vindmølleparken i Sejerøbugt, som endte med at planerne blev skrinlagt. 

Aktuelt er Jammerland Bugt- og Omø Syd havvindmøllepark-processen også gået i stå, fordi den 
svenske stats naturmyndighed (Naturvårdsverket) har klaget pga. de negative effekter på især 
edderfugle og sortænder de to steder.  

Vi har løbende fået aktindsigt i dialogen mellem Sverige og Danmark om dette, og vi har gjort 
medier og vores politiske kontakter opmærksomme på sagen, så den ikke bare behandles bag 
lukkede døre i de involverede styrelser.  

Endelig er både Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks 
Jægerforbund også vågnet op og går samlet imod vindmøllerne i både Jammerland Bugt og Omø 
Syd blandt meget andet på grund af fuglepåvirkningerne.   

Skulle Energistyrelsen trods dette efter indsigelsesperioden alligevel nå frem til at tillade 
Jammerland Bugt havvindmøllepark vil vi med stor sandsynlighed fremlægge vores solide faglige 
kritik af miljøvurderingens konklusioner vedrørende fuglelivet og bringe sagen helt til EU 
domstolen.     
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Retssag 
Såfremt Energistyrelsen vælger at give etableringstilladelse til projektet i Jammerland Bugt, er vi 
som nævnt forberedt på, at sagen skal indbringes for domstolene. Ved anlæggelse af en retssag 
skal der betales retsafgift til staten. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor en sådan 
retsafgift vil være - og måske er det muligt at få ”fri proces”. Men vi er opmærksomme på denne 
del, og det er derfor vigtigt, at NGO Beskyt Jammerland Bugt til stadighed har en god kapital på 
kistebunden. På baggrund af vurderinger fra dels juridiske eksperter og dels vores advokat, er det 
vores opfattelse, at særligt EU regler og internationale konventioner ikke overholdes, såfremt der 
gives etableringstilladelse. Men det vil være os, der skal tage initiativ til at indbringe sagen, hvilket 
vi er opmærksomme på.  

Særligt vil ”EU Fuglebeskyttelsesdirektivet” og ”Espoo Konventionen” ikke være overholdt.  

Endvidere betyder to domme fra EU-domstolen fra juli og oktober måned 2016, at 
Vindmøllebekendtgørelsen er ugyldig - det er i hvert fald Professor dr. jur. fra Københavns 
Universitet, Peter Paghs og vores advokats opfattelse. Vi vil selvfølgelig fremføre argumenterne 
over for Energistyrelsen i forbindelse med den kommende høring, og håber på, at Energistyrelsen 
både vil forstå og overholde reglerne. 

Borgerforslag 
I foråret 2018 iværksatte foreningen et såkaldt ”Borgerforslag” om en mindsteafstand på 12 km til 
nærmeste kyst for alle fremtidige (og igangværende) vindmølleprojekter i Danmark. Beslutningen 
om de 12 km var baseret på at Danmarks Naturfredningsforening anbefaler netop denne 
minimumsafstand. Det var planen at Borgerforslaget skulle støttes af alle de andre vindmølle-
NGO’ere i Danmark - og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening. Desværre lykkedes det 
ikke at få hverken de andre NGO’ere - de fleste ønsker en længere minimumsafstand end de 12 
km – eller at få Danmarks Naturfredningsforening med til aktivt at støtte forslaget. Yderligere fik vi 
ikke de landsdækkende medier til at omtale Borgerforslaget, der dermed kun har fået støtte fra 
knapt 2.000 underskrivere.  
Til gengæld har regeringen fremsat et forslag i Folketinget om ”Udvidet kommunal indsigelsesret 
inden for en mindsteafstand på 15 km”. Forslaget forventes ifølge svar fra Energiministeren, at 
blive besluttet den 1. juli 2019, men det vil næppe få betydning for de igangværende 
vindmølleprojekter placeret i de indre danske farvande, da politikere jo som bekendt har det meget 
svært med at lovgive med tilbagevirkende kraft.  
Forslaget ligner altså mere en politisk skinmanøvre, hvilket vi naturligvis ikke kan stille os tilfredse 
med. 
 
Samarbejde med andre grupper 
Der er indledt et tættere samarbejde med andre ligesindede organisationer i kampen for at holde 
de indre danske farvande fri for kæmpevindmøller, bl.a. har der været afholdt møder med 
grupperne i områderne fra Mejl Flak i Aarhus-bugten, Lillebælt Syd og Omø Syd. Formålet med 
dette samarbejde er bl.a. at fokusere på forureningsmæssige aspekter ved driften af de kystnære 
havvindmølleparker. 
 
Folkemøde i Høng 
Vi deltog i år for 4. gang i Kalundborg Folkemødet i Høng, hvilket igen gav os god mulighed for at 
vise flaget og tale med de forskellige politiske partier, politikere samt besøgende. Det kunne 
konstateres, at der er mange som tror at vindmølleprojektet er aflyst - det er derfor vigtigt at få 
manet den misforståelse til jorden. 

Ved folkemødet blev der udleveret nye Flyers, ligesom der blev udleveret løbesedler om 
Borgerforslaget. Der opstod mange interessante diskussioner på dagen. 

Som en lille ekstra aktivitet blev der til foreningen skænket et maleri, malet af Kaj Flemming 
Nielsen. Alle besøgende kunne i løbet af dagen byde på maleriet og til sidst fik maleriet en heldig 
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ny ejer. Beløbet gik ubeskåret til foreningen. Tak til Kaj Flemming Nielsen og den nye ejer og tak til 
alle der besøgte os ved standen.  

Uddeling af nye Flyers 
I juli måned blev der uddelt nye Flyers i hele sommerhusområdet fra Nord for Svallerup til Reersø, 
samt på Asnæs og der var dejlig stor opbakning og mange hjælpere til omdelingen. 
I alt blev uddelt 3100 stk. ”Flyers” og 3200 stk. ”Løbesedler”. Tak til alle som deltog i dette arbejde. 

Skilte 
Der er opsat 16 stk. ”Informationsskilte” rundt omkring i nærområdet. Skiltene er med lidt 
forskellige tekster og de er typisk blevet opsat på private grundstykker efter tilladelse fra 
grundejerne eller på offentlige steder, hvor der i forvejen findes informationstavler. Vi har endnu 9 
stk. skilte som skal opsættes på strategisk gode steder, gerne uden for sommerhusområderne - 
f.eks. i Gørlev og Kalundborg og måske på tankstationer - så man til stadighed bliver mindet om at 
projektet stadig truer. 
 
Videoer 
Der er lavet nogle små interview videoer som er lagt på Facebook med opfordring til deling. 
Formålet er at gøre opmærksom på, at modstanden mod møllerne i høj grad handler om 
mennesker – og ved at lade almindelige menneskers tanker og bekymringer komme til udtryk er 
dette med til at skaffe bredere forståelse for vores udfordring og dermed også øget opbakning til 
vores kamp.  
 
Møde med lokale folketingspolitikere 
Der blev den 28. august 2018 afholdt møde på Urhøj Camping med Folketingsmedlemmerne 
Rasmus Horn Langhoff (Socialdemokratiet) og Jacob Jensen (Venstre) og i den forbindelse har vi 
fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt leveret en række informationer til de to politikere med 
henblik på, at de kan stille gode og relevante spørgsmål til Energi-, forsynings- og klimaminister 
Lars Chr. Lilleholt på et såkaldt lukket samråd. Samrådet finder sted den 9. november 2018. 
Aktindsigt, som vi har søgt om, har vist, at Energistyrelsen på det nærmeste har indledt en ny 
svensker-krig. Energistyrelsen udtrykker stærk utilfredshed med, at de svenske myndigheder 
finder, at en placering af havvindmølleparker ved Omø Syd og ved Jammerland Bugt ikke bør finde 
sted, idet EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv rummer et grundliggende FORSIGTIGHEDSPRINCIP, der 
skal beskytte udsatte fuglearter fra udryddelse. Det bliver spændende at se hvad dette ”lukkede” 
samrådsmøde kan afstedkomme af nye udfordringer. 
 
Nordvest Nyt 
Der har løbende været dækning af situationen i vores lokale medie Nordvest Nyt – Stor Tak til 
Bjarne Robdrup og kolleger for dækningen. 

Hjemmesiden - Jammerlandbugt.dk 
Holdes løbende opdateret, når der er væsentligt nyt at berette - Stor tak til Administratoren for at 
vedligeholde samt lægge nyheder på hjemmesiden og også tak til alle der besøger og 
kommenterer undervejs. 

Foreningens økonomi 
Foreningens økonomi er ”fornuftig og bæredygtig”, men det skal pointeres, at der så længe 
projektet er aktivt, stadig er behov for økonomisk støtte i form af medlemskaber og sponsorater. 
Tiden må så vise, om vi skal ”skrue lidt” op for de indbringende aktiviteter - dette afstemmer vi 
undervejs. Tak til de mange frivillige samt alle der har bidraget med økonomisk støtte og moralsk 
opbakning.  

Det er stadig overvældende og motiverende for os alle i bestyrelsen. Uden Jer var vi ikke kommet 
så langt - TAK. 
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Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup  
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Punkt 4 - Indkomne forslag   
Der var ingen indkomne forslag.  
 
Punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

• Jens Rønnemoes Pedersen (modtog genvalg, men fortsætter ikke som formand) 
• Jørgen Karlsen (modtog genvalg, fortsætter som næstformand) 
• Kirsten Dirchsen (modtog genvalg, fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem) 
• Ole Nyvold (modtog genvalg, og udpeget som ny formand) 
• Michael Amstrup (modtog genvalg og fortsætter som kasserer)  
• Hans Søie (ny i bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem) 
• Kaj F. Nielsen (modtog ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men fortsætter som 

bestyrelsessuppleant) 
• Erik Ludvigsen (modtog genvalg som bestyrelsessuppleant) 

 
Punkt 6 - Valg af revisor og revisorsuppleant  

• Aase Steinmetz (modtog genvalg) 
• Jens Thyboe Pedersen (modtog genvalg)  

 
Punkt 7 - Fastlæggelse af kontingent  
Det nuværende kontingent-niveau fortsætter i den kommende periode, dvs.: 

• for private (individuelle) medlemskaber er kontingentet 150 kr./år 
• for Grundejerforeninger er kontingentet 30 kr./år for hvert grundejerforeningsmedlem  

 
Punkt 8 - Eventuelt  
Der blev drøftet forskellige emner bl.a. projektet processen, aktindsigt, løbende 
tilpasning/forberedelse af vore indsigelser, fugleproblematikken, kommunens rolle, politikerne på 
”Borgen”, støj, visualiseringer, tilførsel af ekstra midler, bevar fornuften i den grønne omstilling, 
borgerforslag, retssag mm.  

 
 

TIL SLUT 
 
Tak for en kæmpe indsats fra alle frivillige, koordinatorer, bestyrelse, hjælpere, medlemmer og ikke 
mindst sponsorer - Uden Jeres uvurderlige støtte er foreningens arbejde ikke muligt!  
 
Tak for endnu en god generalforsamling med stort engagement og fantastisk fremmøde.  
 
Tak til ordstyreren for at have styret os sikkert igennem generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen 
2018-10-28/MA 


