Hirtshals 10. september 2022

Vedr. Havvindmølleprojekt 2
mellem Hirtshals og Lønstrup
(”Hirtshals Havn Syd”)
Det er nok de færreste, der ved, at Hjørring Kommune allerede har afgivet et høringssvar til Energistyrelsen
på baggrund af en ansøgning fra European Energy A/S om tilladelse til forundersøgelse af etablering af en
kystnær havvindmøllepark i et område mellem Hirtshals og Lønstrup, område 2 jfr. ovenstående kort.
Planen er, at der skal opføres 49 vindmøller, som er 300 meter høje og placeret kun 4 km fra kysten. Til sammenligning er pylonerne på Storebæltsbroen 254 meter høje. Så vi skal forestille os billedet af en ”Storebæltsbro” der står tæt ved stranden hele vejen fra Hirtshals til Lønstrup, blot er vindmøllerne næsten 50 meter
højere end Storebæltsbroen og møllerne er i næsten konstant bevægelse og med blinkende lysspot fra vindmølletårnene med rækkevidde på over 30 km, lavfrekvent støj samt skyggekast i eftermiddags- og aftensolen.
En realisering af planerne vil kortsagt være en katastrofe for kystturismen, den enestående natur og kystfiskeriet ved stenrevene langs kysten.
Hjørring Kommune har ved en hastebehandling af sagen hen over sommerferien vedtaget et høringssvar til
Energistyrelsen. Dette er sket uden nogen forudgående offentlig debat og uden at tage stilling til udnyttelse af
den vetoret, som loven giver kommunen mulighed for. Svarfristen til Energistyrelsen er først den 7. oktober
2022, så Byrådet kan i princippet stadigvæk nå at ændre sin beslutning.
Det er vigtigt at understrege, at det ikke drejer sig om for eller imod havvindmøller og grøn energi, men
udelukkende om placeringen af havvindmøllerne. Hvis havvindmøllerne skal være helt udenfor synsvidde
skal de 300 meter høje vindmøller placeres mere end 60 km ude på havet.

Hvad kan du gøre lige nu?

Det er muligt at deltage i underskriftindsamlingen “Nej tak til kystnære havvindmølleparker ved Hirtshals”
via https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_kystnare_havvindmolleparker_ved_hirtshals#form
Lokale kræfter arbejder på at afholde et stormøde snarest muligt, hvor der kan blive mulighed for at tilkendegive synspunkter på planerne og eventuelt pege på alternative løsninger. Infomationer om mødet vil ske via
Nordsøposten https://nordsoeposten.dk/.
Deltag i debatten og hold dig orienteret.
Link til artikler på Nordsøposten:
https://nordsoeposten.dk/?s=havvindm%C3%B8ller

