
Borgermøde søndag den 

17. marts 2019 om at 

beskytte Jammerland Bugt



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Velkommen til borgermødet

 Formålet med borgermødet er
 Vi informerer medlemmer og andre interesserede borgere 

om vores indsats med indsigelser

 Vi fortæller om den fremtidige proces – hvad skal der ske?

 Vi får lokale folketingspolitikeres bud på, hvordan de kan 
hjælpe os, så også velkommen til politikerne



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Dagsordenen for borgermødet er følgende:

 Borgmester Martin Damm informerer om Kalundborg 
Kommunes høringssvar/indsigelser 

 Præsentation af foreningen Beskyt Jammerland Bugts 

indsigelser

 v/VVM-koordinator Jan A. de Wit

 Bestyrelsesformand Ole Nyvold

 Arkitekt Lene Tranberg



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Dagsordenen for borgermødet er følgende:

 Fremlæggelse af den fremtidige plan i Foreningen Beskyt Jammerland 
Bugt v/Advokat Brian Hebel Andersen, Advokatfirmaet Svendsen

 Hvordan kan de lokale folketingspolitikere hjælpe os 

 Jacob Jensen - Venstre

 Laura Lindahl – Liberal Alliance

 Rasmus Horn Langhoff - Socialdemokratiet

 Karin Nødgaard - Dansk Folkeparti

 Eva Flyvholm – Enhedslisten

 Afslutning v/bestyrelsesformand Ole Nyvold



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Velkomst
 Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er 100% positiv i forhold til den 

grønne omstilling. Vi anerkender også, at vindmøller (både land- og 
havvindmøller) udgør et væsentlig element i fremtidens fossilfrie energi-
forsyning.

 Vi arbejder benhårdt på at få fornuften tilbage i energidebatten.

 Det aktuelle projekt i Jammerland Bugt er alt - alt for voldsomt.

 Projektmager og myndigheder synes ramt af mangel på dømmekraft 
om dette mulige kommende overgreb på natur, dyreliv og mennesker.

 Havvindmølleparker skal ikke placeres i de indre danske farvande. De 
skal placeres langt fra kysten og ude på det rigtige hav.



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Velkomst

 Indsigelser – status



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Velkomst

 Megafon ”undersøgelsen”

Når man skal sammenlægge 2 børnehaver

eller 2 folkeskoler så spørger man jo ikke,

hvad de synes på plejehjemmet.



Velkommen v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Velkomst

 Megafon ”undersøgelsen”

Af de berørte borgere er

69%
modstandere af havvindmølleprojektet i

Jammerland Bugt.

Det kalder vi massiv modstand.



Kalundborg Kommunes høringssvar

Fremlæggelse v/borgmester Martin 

Damm



Indsigelser fra Beskyt Jammerland Bugt

 Overordnet præsentation af Beskyt Jammerland Bugts indsigelser 

v/VVM-koordinator Jan A. de Wit



Hovedindsigelser v/VVM-koordinator 

Jan A. de Wit

 Marsvin og andre havpattedyr

 Sejladsforhold 

 Støj, øvrige miljørisici, andet

 Turisme



Hovedindsigelse om fugleområdet 

v/bestyrelsesformand Ole Nyvold

 Følgende præsentation informerer om to ting

 Ederfugleperspektivet

Rovfugleperspektivet





Asnæs

Reersø
Romsø



Ederfugle

 Ederfugle – truet europæisk bestand og en dansk 

”ansvarsart”

 183.000 og 273.000 ederfugle ved optællinger i 2014

 Svarer til 25% af den fælles vest-europæiske bestand, 

som er på knap 1 mio. fugle



Ederfugle – høring i nabolande

 Obligatorisk høring af nabolandene mangler  

( Finland, de baltiske lande, NORGE)

 Sverige siger fra:

 Følg ”forsigtighedsprincippet”

 Placer ikke havvindmøllepark midt i vigtigt  internationalt 
fugleområde.

 8. marts 2019: Svenskerne holder fast i indsigelsen



OPSUMMERING ederfugle

 En truet bestand i et internationalt betydende 

fugleområde

 Forkert miljøvurderingsmetodik (fx fly i 75 meters højde –

mere end 100 km/t)

 Ser bort fra forsigtighedsprincippet

 Utilstrækkelig nabolandehøring 

 Sagen vil blive forfulgt ved ankenævn og domstole



OPSUMMERING

Derfor overrakte vi ministeriet en ederfugl den 1. februar 2019



Rovfugle – manglende vurdering



Havørn og Fiskeørn

 EU-fuglebeskyttelsesområde, F 100: 

”Åmosen, Tissø, Halleby Å og Flasken”

Havørn og fiskeørn - totalt fredede – bestandene i 

F100 skal ifølge EU-lovgivningen være stabile eller 

i fremgang.  



Havørn og Fiskeørn

Negative effekter på fuglene forårsaget udenfor F100 vil 

ikke være lovlige. 

Miljøvurderingen mangler:

 ”Konsekvensvurdering” af risikoen for kollisionsdrab. 

 Ny viden om havvindmølleparkers tiltrækning af 

rovfugle mangler.



Hovedindsigelse om visualisering 

v/arkitekt Lene Tranberg



Den fremtidige plan v/advokat Brian Hebel 

Andersen, Advokatfirmaet Svendsen

Fremlæggelse af den fremtidige plan i 

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt

Hvad gør vi nu?



Fremtidens proces – hvad skal der 

ske?

Afgørelse 
Energistyrelsen

Forventet 31/12
2019

Klage til 
Energiklagenævnet

4 ugers frist

Forventet

28/1 2020

Afgørelse 
Energiklagenævnet

8-12 måneder

Forventet

31/12 2020



Fremtidens proces – hvad skal der ske?

Henvendelse til                                        
Europakommissionen

og 
Espookonventionens

sekretariat

Anlæggelse af 
retssag

Frist 6 mdr.

Forventet

30/6 2021



Fremtidens proces – hvad skal der 

ske?

Forberedelse af 
retssag og 

dom 1. instans

1-2 år

Forventet

31/12 2022

Forberedelse af 
ankesag og 

endelig dom 2. 
instans 1-2 år

Forventet

2024



Overordnede emner i retssag

 Forundersøgelsestilladelse giver ikke ret til etableringstilladelse. 

 Lovligt og sagligt at tage hensyn til Kalundborg Kommunes holdning og 
lokal opbakning generelt. 

 Manglende visualiseringer og offentlig høring ved forundersøgelses-
tilladelse.

 Energistyrelsens habilitet. 

 Energistyrelsen misforstår reglerne.

 Energistyrelsen kontrollerer eget arbejde. 



Overordnede emner i retssag

 Fugle i forhold til EU-direktiver. 

 Vindmøllebekendtgørelsen (støjbekendtgørelsen). 

 EU-retlig ugyldig. 

 Støjgrænser ikke dokumenteret overholdt.

 Høringsprocedure i forhold til EU-direktiv. 



Deltagelse af folketingspolitikere

Om et øjeblik kommer politikerne på

Når politikerne har svaret på spørgsmål, 

som I vil se lige om lidt, så kan der stilles 

spørgsmål i ca. 10 minutter

Af tidsmæssige årsager kan der ikke stilles 

spørgsmål før alle politikerne har udtalt sig



Hvordan kan de lokale 

folketingspolitikere hjælpe os?

 Deltagende folketingspolitikere er

 Jacob Jensen - Venstre

 Laura Lindahl – Liberal Alliance

 Rasmus Horn Langhoff - Socialdemokratiet

 Karin Nødgaard - Dansk Folkeparti

 Eva Flyvholm - Enhedslisten



Spørgsmål til politikerne er

 Vil du og dit parti gøre noget for at undgå kystnære 
havvindmøller 6-8 km. fra kysten ved Jammerland Bugt?

 Har du som politiker overvejet egne argumenter at fremføre i 
Folketinget med henblik på at stoppe projektet?

 Når vi i foreningen Beskyt Jammerland Bugt kan komme 
med lovlige og saglige begrundelser for at stoppe projektet, 
vil du som politiker så tage det op til debat i Folketinget 
inden valget?

 Spørgsmål kan stilles, når politikerne har svaret



Afslutning v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 ”Megafonundersøgelsen”

Blandt de berørte borgere er 

69%

modstandere af det påtænkte havvindmølleprojekt 

i Jammerland Bugt. 

Det kalder vi massiv modstand. 

 Husk at ”undersøgelsen” er købt og betalt af 

European Energy = et partsindlæg



Afslutning v/bestyrelsesformand

Ole Nyvold

 Tak for i dag

 Dejligt med den rigtig gode opbakning til det 
videre arbejde i Foreningen Beskyt Jammerland 
Bugt

 Kom godt hjem


