
NU MÅ POLITIKERNE VISE KARAKTER. 

Stop overgreb på vores naturværdier. 

En borgers refleksion fra et ”BORGERMØDE”. 

16. januar deltog jeg i et såkaldt borgermøde, der blev holdt i Kalundborg-hallerne.  

Borgermødet drejede sig om et planlagt projekt med kæmpe havvindmøller placeret i 

Jammerlandbugt.  

Projektet vil fuldstændig ødelægge den skønne natur i Jammerlandbugt, Reersø og Nordfyn. 

Projektet indebærer opstilling af 30-60 kæmpe havvindmøller, hvor højden på hver mølle 

kan være optil 200 meter (højden på tårnet på Christiansborg er 106 meter!! – pylonerne 

på Storebælt er 254 meter). 

Projektet vil være en katastrofe for hele den nordlige del af Storebælt, Vestsjælland 

og Nordfyn. Møllerne vil kunne ses helt fra Slagelse, Korsør, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, 

Samsø, Røsnæs, Kalundborg, Jyderup, Dianalund. 

Baggrunden for mødet var angiveligt at præsentere og give borgerne mulighed for at 

kommentere og stille spørgsmål til en VVM-rapport på over 500 sider (med bilag over 1100 

sider), der fra Energistyrelsen var sendt i offentlig høring 28. december 2018.  

Borgerne har nu frem til 28. februar 2019 til at fremsende skriftlige kommentarer 

til rapportens 1100 sider. 

 

European Energy A/S, der er projektmagerne, har ifølge VVM-rapporten parallelt med 

udarbejdelse af rapporten, oprettet en offshore division kaldet European Energy Offshore A/S 

EEO (med Knud Erik Andersen som direktør). Dette nye selskab har så sammen med et 

canadisk firma Boralex Inc. etableret et nyt joint Venture selskab, som nu skal varetage 

alle aktiviteterne. Dette selskab hedder Jammerland Bay Nearshore A/S JBN. På mødet 

blev der spurgt ind til ejerstruktur, skattebetaling m.v., men der blev kun oplyst, at det var 

en 50/50 med et canadisk firma, og at der blev betalt skat i Danmark.  

Kan der mon stilles spørgsmål ved om de nyetablerede selskaber under European Energy 

A/S har kapacitet, økonomi m.v., samt ret til at påtage sig anlæg og drift samt nedtagning 

efter 25 år, når det vel var et andet selskab, der oprindelig fik tilladelse til forundersøgelsen. 

 

Det nyetablerede joint venture selskab Jammerland Bay Nearshore A/S (JBN) havde i 

2017 ingen omsætning og et underskud iflg. regnskab på 18.571 EUR. -altså ca. 120.000 kr. 

Selskabskapitalen dec. 2017 var 140.000 EUR. Altså ca 1 MKR. (Kilden er regnskabstal fra 

www.proff.dk.) 

 

Personligt har jeg en opfattelse af, at der er etableret virksomheder her, som skal udnytte 

situationen med den fejlagtige lovgivning omkring ”åben dør”. 

European Energy har bestilt rådgivningsfirmaet Orbicon til at udarbejde VVM-rapport for 

deres eventuelle projekt i Jammerland Bugt.  

Energistyrelsen er den myndighed, der skal kvalitetssikre VVM-rapporten. 

Udarbejdelsen af rapporten til dagens niveau har nu taget 3-4 år, og det forventes nu, at 

borgerne kan forholde sig til rapporten på mindre end 2 måneder. 

I VVM-rapporten står der: Efter godkendelse af VVM-redegørelsen kan JBN etablere 

Jammerland Bugt, som en kystnær havmøllepark.  Dette kan foregå uden udbudsproces 

eller andre krav, idet European Energy har ansøgt under ”åben dør” ordningen. 



Jeg er som borger meget forundret over, at der i sådan en stor sag ikke skal ske en form for 

kvalificering af projektmagerne, ligesom det er betænkeligt, at projektmagerne kan etablere 

en så stor industripark uden at der er mulighed for at stille ”andre krav” som der jo sker i 

andre store anlægssager. 

Der blev f.eks. stillet et simpelt spørgsmål om hvordan man ville pille møllerne ned efter 25 

år. Det var der ikke rigtig nogen, der kunne svare på, og det er også kun vagt beskrevet i  

VVM-rapporten. 

 

Mødets forløb. 

Tilslutningen til mødet var fantastisk. Der mødte ca. 800 personer op. Deltagerne kom fra 

alle områder rundt om Jammerland Bugt. Der var en klar tilkendegivelse af at ingen af de 

fremmødte ønsker projektet gennemført. Folk elsker den skønne natur, der vil blive 

fuldstændig ødelagt, hvis mølleprojektet bliver gennemført.  

Min fornemmelse ved mødet var, at der er en ”sammenspist” gruppe bestående af European 

Energy, Orbicon og Energistyrelsen. European Energys folk med direktør Knud Erik Andersen 

i spidsen undlod at præsentere, hvem de er og lod Energistyrelsen og Orbicon om at 

præsentere og tage diskussioner. 

En kontorchef fra  Energistyrelsen gav ved sin indledning klart udtryk for, at de mente, 

at VVM-rapporten efter 3 år nu er i en stand, hvor den kunne godtages, og derefter give 

etableringstilladelse. Det gav mig det indtryk, at de jo selvfølgelig læser de skriftlige 

bemærkninger, der kunne komme, men at de vil blive tilbagevist, eller implementeret i 

rapporten, så den kan godkendes af dem selv.  

Ved først givne lejlighed tog Jakob Jensen (Venstre politiker) ordet, og pointerede, at han 

– ligesom hans kollega (Rasmus Horn Langhoff (S politiker) – er direkte imod 

opstilling af møllerne, Jakob Jensen pointerede også at deres holdning er delt af 

regeringen. 

Svaret til Jakob Jensen, fra Energistyrelsens kontorchef, var en arrogant henvisning til at 

dette projekt blev ”kørt” efter gamle regler, (der betyder at embedsmænd i Energistyrelsen – 

uden politikeres involvering – kan godkende og igangsætte projekter under ”åben dør” 

aftaler). 

(Denne praksis er blevet ændret til, at det nu er i Energiministerens regi, at godkendelser 

finder sted). 

Martin Damm (Kalundborgs borgmester) fik ordet, og gav sin klare mening om 

projektet: Kalundborg Kommune vil ikke have et vindmølleprojekt i deres skønne og 

naturværdige Jammerland Bugt.  Martin Damm refererede til nogle notater fra rapporten, 

der dokumenterede, at projektet var alvorlig skadelig for området. 

 Der var ingen kommentarer til Martin Damm fra panelet. 

Mødet blev derefter en præsentation af udvalgte områder i rapporten (valgt til lejligheden) 

præsenteret af specialisterne fra Orbicon.  

Mange af præsentationerne, der jo var udtræk af de 1100 sider, var dårlige og meget 

svært forståelige for almindelige mennesker – men det var nok heller ikke meningen. 

 

Efter hver præsentation var der sat 15 minutter af til eventuelle kommentarer og spørgsmål. 

Der var stor interesse for at spørge ind til materialet.   

Mange af spørgerne var virkelig godt forberedt og vidende om specialområder, og påpegede 

generelt at rapporten på mange områder er fejlagtig og manipulerende. 

 

 

 



Det fremgik tydeligt at der ikke engang er taget hensyn til hvor mange møller det drejer sig, 

eller hvilke havne, der skal bruges til etablering og vedligeholdelse etc. 

Orbicon og Energistyrelsen svarede efter bedste evne, men henviste i øvrigt til at 

kommentarer skulle indsendes skriftligt inden 28. februar. 

Stemningen i salen var ikke behagelig, de mange fremmødte markerede tydeligt 

deres utilfredshed med projektet og projektmagerne. 

Udover de mange faglige kommentarer om VVM-rapporten var der mange mere personlige 

kommentarer og emotionelle ytringer: 

-Hvorfor tager I ikke hensyn til befolkningen, der ikke vil have ødelagt deres egn ? 

-Har I det ikke dårligt, når I kan forstå at kommune, politikere, regering, miljøorganisationer 

og mange tusinde borgere ikke ønsker jeres projekt.?  

-Hvis møllerne bliver sat op er det slut med at se solnedgang og stjerner på nattehimlen!. 

Et konkret spørgsmål: Hvad skal der til for at I dropper projektet?.  

Dette spørgsmål var det eneste European Energy svarede på: CEO Knud Erik Andersen: 

Der er to ting, der kan stoppe projektet: 

 -At VVM-rapporten ikke godkendes. 

 -At økonomien ikke holder –og det ved vi først om lang tid, men projektet kan ikke 

  køre uden offentlig tilskud, og det er der for øvrigt ingen mølleprojekter der kan. 

 

Min konklusion på mødet:  

Der bruges nu mange kræfter på at bearbejde VVM-rapporten fra mange sider, forhåbentlig 

vil det give sig udslag i at projektet bliver stoppet eller opgivet. 

Til politikerne: 

Det kan ikke være rigtigt, at vi skal se på en proces hvor tusindvis af borgere-

kommune-lokale politikere-miljøorganisationer og regering tilsidesættes fordi, der 

kan henvises til en fejlagtig lov, der nu er ændret fordi den var uhensigtsmæssigt og som her 

er blevet brugt til et projekt, den ikke var tiltænkt.  

 

Borgerne rundt om Jammerland Bugt og Nordfyn har nu været i uvished og usikkerhed i snart 

4 år.                         Få stoppet projektet nu!! 

Alle i salen og de flere tusinde, der er medlemmer i ”Beskyt Jammerlandbugt” 

(www.Jammerlandbugt.dk)  er positive for grøn omstilling, men 

 

havvindmøller skal ud på havet, og ikke ødelægge vores skønne bugter og fjorde 
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