
HVORDAN SIKRES EN  
ANSVARLIG GRØN OMSTILLING?

Hold AFSTAND – til vore kyster!
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Havvindmølleparker Industrialiserede kyster

De havvindmølleanlæg som lige nu er ved 
at få Energistyrelsens godkendelse, bliver 
langt større end dem som findes i dag.

Størrelse er udtryk for antal MW

Runde- 
tårn

41,55 m

Paludan 
flak Samsø

230 m

Anholt
142 m

Storebælts-
broen
254 m

Eksempler på lokation Maksimal 
produktion

Max antal 
møller

Max 
vingehøjde

Afstand til 
land

Jammerlandbugt 240 MW 80 stk 200 meter 6 km

Lillebælt Syd 16 0 MW 40 stk 193 meter 4 km

120 MW 20 stk 150 meter 4 km

Vesterhav Nord 175 MW 21 stk 193 meter 5,5 km  

228 MW 22 stk 230 meter 4 km

Eksempler på lokation Maksimal 
produktion

Max antal 
møller

Max 
vingehøjde

Afstand til 
land

Middelgrunden (KBH) 40 MW 20 stk 111 meter 2 km

Anholt 400 MW 111 stk 142 meter 15 km

Rødsand 1 167 MW 72 stk 110 meter 10 km

Samsø 23 MW 10 stk 105 meter 4  km

Horns Rev 1 160 MW 80 stk 110 meter 20 km

Kære Medborger
Hvis du vil bidrage til bevarelsen af vore fælles 
naturværdier, så meld fra, når din pensions- 
opsparing investeres i gigantiske kystnære  
havvindmølleparker som unødvendigt placeres 
klos op ad de danske kyster.
 

Kære Politiker
Tiden er inde til at træde i karaktér, og få rettet op 
på alvorlige mangler i Energiaftalen fra 2012. Den 
folkelige opbakning til den nødvendige grønne 
omstilling står på spil. Derfor STOP alle projekter 
om opførelse af kystnære havvindmølleparker –  
Fokusér i stedet på bæredygtige løsninger med 
havvindmølleparker og energiøer langt fra land.

Naturen taber
Opstillerne bag de kystnære havvindmølleparker 
evner ikke selv at tage de nødvendige naturhensyn. 
Uoprettelig skade opstår når myndighederne, trods 
omfattende veldokumenterede negative konse-
kvenser, alligevel godkender kystnære projekter  
og herved prioriterer opstillernes indtjening frem-
for naturen. 

Havvindmøller kan opstilles indtil 4 km fra kysten

Indrykket af: 
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Kære Medborger
Du kan bidrage til bevarelsen af vore fælles
naturværdier, så meld fra, når din pensions-
opsparing investeres i gigantiske kystnære 
havvindmølleparker som unødvendigt placeres
klos op ad de danske kyster.
Virkeligheden har vist, at man kan etablere 
økonomisk rentable løsninger langt til havs uden 
støtte.

Kære Politiker
Tiden er inde til at træde i karaktér og få rettet 
op på alvorlige mangler i Energiaftalen fra 2012. 
Den folkelige opbakning til den nødvendige 
grønne omstilling står på spil. Derfor STOP alle 
projekter om opførelse af kystnære havvind-
mølleparker. Fokusér i stedet på bæredygtige 
løsninger med havvindmølleparker og energiøer 
langt fra land.

Naturen taber
Opstillerne bag de kystnære havvindmølle-
parker evner ikke selv at tage de nødvendige 
naturhensyn. Uoprettelig skade opstår, når 
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menterede negative konsekvenser, alligevel 
godkender kystnære projekter og herved 
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