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Mølledebat i Gørlev med nationale
vindpust
Kalundborg - 17. marts 2019 kl. 13:53
Af Martin Stokkebro Moestrup
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Virksomheden European Energy vil rigtig gerne have lov til at bygge kystnære
vindmøller i Jammerland Bugt.

Det er der bare rigtig mange i Jammerland
Bugt, der synes, er en rigtig dårlig ide.

På stemningen i Gørlev Hallen søndag,
virkede det til, at omkring 500 af dem var
samlet til det borgermøde, som foreningen
Beskyt Jammerland Bugt havde inviteret til.

Timingen for mødet var velvalgt, eftersom
spørgsmålet om kystnære vindmøller også

prydede forsiden af dagens udgave af Jyllands-Posten.

Her gav borgmestrene i Assens og Ringkøbing-Skjern kommuner samt Kalundborg
borgmester Martin Damm (V) udtryk for, at de vil have kystnære vindmølleprojekter
stoppet.

Men »projekterne er svære at stoppe. De vil efter alt at dømme blive realiseret«, udtalte
energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til avisen. Den udlægning var Martin
Damm dog ikke enig i på mødet i Gørlev.

- Jeg mener, at der er en vej ud af det her. I dag kan man lægge havvindmølleparker stort
set, hvor man vil. Vi går ind for grøn omstilling, men lige præcis det her er komplet
unødvendigt, sagde han.

Herefter gav flere af foreningens medlemmer en redegørelse for foreningens indsigelse
til VVM-rapporten omkring møllerne. Indsigelsen på cirka 200 indeholder hele 110
konkrete kritikpunkter af mølleplanerne, kunne man forstå på foreningens VVM-
koordinator Jan A. de Witt.

Foreningens arbejde mødte stor ros fra de fem folketingspolitikere Jacob Jensen (V),
Laura Lindahl (LA), Rasmus Horn Langhoff (S), Karin Nødgaard (DF) og Eva Flyvholm (EL).
De har alle et tilhørsforhold til området og fik ved mødets slutning lov til at præsentere
deres syn på European Energys planer. Politikerne gav, med undtagelse af Eva Flyvholm
der var mindre kategorisk, meget klart udtryk for, at de er modstandere af projektet.

- Lokal opbakning er altafgørende, og projektet her skal altså stoppes, sagde Rasmus
Horn Langhoff.

Flere af dem var lige som Martin Damm uenige i ministerens udlægning af, at løbet er
kørt.

- Det er muligt at gøre noget. Det her projekt er gift for grøn omstilling, for den sker ikke
uden lokal, folkelig opbakning, lød det fra Jacob Jensen.

- Selvfølgelig kan ministeren stoppe det her, hvis han vil, sagde Laura Lindahl.

Politikerne havde iøvrigt også store roser til det arbejde, der udføres i Beskyt
Jammerland Bugt.

KOMMENTARER

Vi ønsker en åben og livlig debat på sn.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille

spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen fjerner indlæg, der ikke lever

op til SN.dks retningslinjer og gældende lovgivning. Se retningslinjerne her

13:53 Mølledebat i Gørlev med nationale

vindpust

10:10 Det er stadig hvide vægge de fleste vil

have

08:32 VUC bliver presset på lavt elev-tal og

økonomi

16:49 Billedserie: Cool moves i Tømmerup

15:57 Billedserie: Gymnastikopvisning med

Høng'sk holdånd

13:51 100 års-gruppe byder på spisning og

foredrag

11:13 Hussein Ali har købt Din Pizza i

Kordilgade

10:43 Stor sundheds- og idrætsfestival igen i

år

09:44 Færre søger Kvote 2 - men nye

uddannelser er stadig populære

05:59 Billedserie: Museum vil satse stort

på Kalundborgs middelalder-højby

1. Nyt hærværk i alvorlig familiestrid

2. Billedserie: Gymnastikopvisning med

Høng'sk holdånd

3. Voldsom gårdbrand torsdag morgen

4. Seks træer sprængt i luften

5. Et brag af en dansktopfest i Tømmerup

6. Sjældne samlinger blev vist frem

7. Billedserie: Cool moves i Tømmerup

Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette

SN.dk
for 39 minutter siden

- Vandet er ikke mere end ca. fire grader
varmt, og man bliver hurtigt nedkølet. Det
er farligt, siger vagtchefen.

SN.dk
21.081 Synes godt om

Synes godt om side Kontakt os

1. Billedserie: Gymnastikopvisning med

Høng'sk holdånd

2. Billedserie: Cool moves i Tømmerup

3. Mølledebat i Gørlev med nationale

vindpust

4. Hussein Ali har købt Din Pizza i

Kordilgade

5. Det er stadig hvide vægge de fleste vil

have

6. Seks træer sprængt i luften

7. Minister fik kage og ros på Novo

8. Politikere indviede ammestue

9. Billedserie: Museum vil satse stort

på Kalundborgs middelalder-højby

10. Voldsom gårdbrand torsdag morgen

1. Nyt hærværk i alvorlig familiestrid

2. Billedserie: Gymnastikopvisning med

Høng'sk holdånd

3. Voldsom gårdbrand torsdag morgen

4. Seks træer sprængt i luften

5. Et brag af en dansktopfest i Tømmerup

6. Sjældne samlinger blev vist frem

7. Billedserie: Cool moves i Tømmerup

8. Kalundborgs første sygehus

9. Minister fik kage og ros på Novo

10. Farlige minutter: Forveksler akuthus og

sygehus

1. Video og billeder: Forventningsfuld

forårsopvisning

2. Kritik af kro skaber shitstorm på

facebook

3. Nyt hærværk i alvorlig familiestrid

4. Efter større politiaktion: Flere personer

anholdt efter skud mod kvinde

5. Stor politiaktion i gang: En anholdt

6. Billedserie: Gymnastikopvisning med

Høng'sk holdånd

7. Ejer søges: Stort pengefund i

husholdningsmaskine

8. På 50 års-dagen: Dexter Gordon var

tilbage på Postgården

9. Flemmings passion for flotte negle

10. Varm velkomst til ny legetøjsbutik

18:29 Jævndøgnsvandring på Solrød Strand

18:28 Aalborg-træner: Nu fester vi og så skal

vi vinde DM-guld

18:00 Sort boks viser lighedstegn mellem

dødelige Boeing-flystyrt

17:42 Norsk favorit kollapser og skuffer ved

VM i skiskydning

17:42 Brugte dæk skal stadig »ædes« i

Egebjerg

17:37 Rejseberetning: Langs det Døde

Hav - på kanten af evigheden

17:36 Aalborg knækker Skanderborg og tager

pokalguldet

17:25 Aalborg sender Herning ud af DM-

kvartfinale i ishockey

17:23 Billeder: FC Roskilde-sejr i Hvidovre

17:18 Joe Biden stiller op til præsidentvalg -

eller?

1. Billedserie: Gymnastikopvisning med

Høng'sk holdånd

2. Billeder og video: Livsglad opvisning i

Stevnshallen

3. Billedserie: Cool moves i Tømmerup

4. Video og billeder: Boblende begejstring

for gulvets glæder

5. Fotos og video: Gymnastik i alle

afskygninger

6. Gymnaster var i hopla ved

forårsopvisning

7. Fotos og video: Kom indenfor i den nye

Trekroner Kirke

8. Billeder og video: Et bid fra Nr.

Asmindrup til lattermusklerne

9. Video og billeder: Vrimmel af kvinder -

og få mænd - valfartede til tøjmekka

10. Altid plads til nye gymnaster

1. Se billederne: Forårsfest gentages

næste år

2. Bil rammer to træer i alvorlig

trafikulykke: Pige erklæret hjernedød

3. Ung far dræbt i arbejdsulykke på

forbrænding

4. Natascha er her ikke mere, men hendes

organer har reddet liv

5. Billeder: Flyt ind i Mads Skjerns villa

6. Foto og video: 1.000 unge strejkede for

klimaet i Roskilde

7. Alle Vig Festivals el-kabler ødelagt -

flere container-brande samtidig

8. Eks-politikers gård centrum for

drabssag

9. Video og billeder: Danmarks største

gymnastikopvisning: Hallerne var

proppet

10. Nyt hærværk i alvorlig familiestrid

1. Video og billeder: Les Lanciers på

gymnasiet

2. Video og billeder: Til bal på akademiet

3. Se billederne: Forårsfest gentages

næste år

4. SE BILLEDERNE: Ole Stephensen bisat

fra sin barndoms kirke

5. Bil rammer to træer i alvorlig

trafikulykke: Pige erklæret hjernedød

6. Video: Åben sportby blev et

tilløbsstykke

7. Alvorlig trafikulykke: En person mister

livet

8. Ung far dræbt i arbejdsulykke på

forbrænding

9. Uhumske forhold på bageri fører til

politianmeldelse

10. Stort rykind på ny top-restaurant

KøbKøb
Artikel el lerArtikel el ler

bi l ledebil lede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt omNyt om
NavneNavne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk

Forside |  Nordvestsjælland |  Kalundborg 17. MARTS 2019

MF?erne Laura Lindahl, Karin Nødgaard, Eva Flyvholm, Jacob Jensen og Rasmus Horn Langhoff.
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