
Kort over de planlagte kystnære havmølleparker og visualisering af udsigter 

 

Mit sommerhus er beliggende på Klitrenden 35 (Grundejerforeningen Gindrupvej) lige syd for Hirtshals ud til 

Tornby Strand. Lidt længere mod syd (det grønne område) er Tornby klitplantage beliggende med fantastisk 

smuk natur, hvor træerne vokser kun få hundrede meter fra havet, og trægrænsen følger en 15-25 m høj 

havskrænt, som viser, hvor havet gik til i stenalderen (Naturstyrelsen). 

European Energy ønsker at etablere op til 49 vindmøller i hvert af de to områder 1A+B og 2. Gives tilladelsen 

vil den samlede effekt være på 850 MW og altså næsten 100 vindmøller på op til 300 meters højde placeret 

meget tæt på kysten -  indtil 3 km fra strand og 4 km fra Hirtshals Havn. Til sammenligning er Danmarks p.t. 

største havmøllepark Kriegers Flak med 600 MW kapacitet placeret mindst 14 km fra land, og Horns Rev 3 

med 49 møller er placeret ca. 20 km fra kysten. Vindmøllerne på disse steder er endog mindre end de 

foreslåede til projektet ved Hirtshals, da European Energy ønsker at etablere med de "nyeste modeller" – dvs. 

platforme som fx Vestas' V236-15 MW (navnet henviser til rotordiameteren på 236 meter – totalhøjden er 

280 meter). Den kommende Thor Havmøllepark skal placeres mindst 20 km fra land (Energistyrelsen).  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/tornby-klitplantage/
https://www.vestas.com/en/products/offshore/V236-15MW/V236-15MW
https://ens.dk/en/our-responsibilities/wind-power/ongoing-offshore-wind-tenders/thor-offshore-wind-farm


 

Visualisering af udsigt til kystnær vindmøllerpark fra mit sommerhus 

 

Visualisering af udsigt fra Tornby Strand med forventelig "flicker effect" ved solnedgang 



 

Billede fra Horns Rev 2 med illustration af, hvordan den velkendte "wake effect" fra havmøller kan danne 

kunstig tåge indtil flere kilometer bag ved møllerne. Som bekendt er vestenvinden dominerende ved 

Vesterhavet, så Hirtshals Havn, sommerhuse og besøgende ved Tornby Strand må forventes at opleve et 

fænomen svarende til havgus pga. havmølleparkens kystnære placering (DTU). 

 
 

Vindmøller med totalhøjde på 150 meter eller over, skal afmærkes med højintensivt lys, hvilket vil komme til 

at dominere  (Retsinformation). 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/56779608/Wind_Farm_Wake.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2009/10133#:~:text=8.4%20P%C3%A5%20vindm%C3%B8ller%20med%20h%C3%B8jde,6.3.1.4.

