Til Energistyrelsen
Hermed høringssvar vedr. Miljøvurdering - Vesterhav Nord j. nr. 2019-89439
opstilling af kystnære havvindmøller på strækningen mellem Bovbjerg
Klint/Fyr og Harboøre Tange.
Jeg kan som formand for Grundejerforeningen Vejlby Strand og særligt på vegne af
vore 415 medlemmer i foreningen, hvis interesser foreningen varetager, fuldt ud
tilslutte mig ordlyden og de punkter der er nævnt i høringssvar fremsendt til
Energistyrelsen fra foreningen Stop Vesterhav Nord. Foreningen skal anmode
Energistyrelsen om, at vores samt foreningen Stop Vesterhav Nords henvendelse
indgår i den videre og samlede vurdering.
Grundejerforeningen Vejlby Strand – formål jfr. vedtægterne § 3:
Stk. 1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere inden
for foreningens område.
Foreningen skal desuden arbejde for at fastholde et attraktivt sommerhusområde med
velfungerende veje, stier og anlæg til ophold, leg og friluftsliv m.m., så
grundejerforeningens område til stadighed fremstår både attraktivt og velholdt, så vi
fortsat kan tiltrække og fastholde sommerhusejere, gæster og turister.
Foreningen varetager derudover medlemmernes interesse i forhold til bevaring og
forbedring af miljø, natur og landskabelige forhold.

Bestyrelsen og mange af vore medlemmer har en særlig bekymring for naturen og
det kystnære landskab og miljø, som udgør en stor del af naturværdierne og
oplevelsen ved ophold i området.
Mange af vore medlemmer udlejer sommerhusene til gæster og udenlandske
turister. Vi ved at turister i vores området særligt tiltrækkes af Vesterhavet, udsigten
til det uendelige, stilheden, fred og ro. En af de helt særlige oplevelser, som dagligt
samler hundredevis af mennesker på stranden, er desuden oplevelsen af
solnedgangen over Vesterhavet.
Med udsigt til en lang stribe kystnære havvindmøller helt tæt på kysten vil dette blive
spoleret i mange år frem. Landskabet vil, efter vores vurdering, blive påvirket i en
negativ retning. Desuden frygter vi, at lys og lyd kan påvirke i en negativ retning, og
at møllerne vil få en uheldig påvirkning også på de mange fugle, som trækker nord
og syd på langs med kysten.
Vi anbefaler derfor at møllerne placeres samlet i et tydeligt mønster så langt fra
kysten som muligt, mindst 20 km, så påvirkningen af natur og miljø dermed
minimeres mest muligt.
På vegne af foreningens medlemmer
Med venlig hilsen
Erik Skibsted
Formand Grundejerforeningen Vejlby Strand

