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Vedr. Havvindmøllepark Lillebælt Syd
– borgermødet den 29.08.2017
Den 25.08.2017 sendte vi en orientering om den planlagte
havvindmøllepark mellem Als og Helnæs – og
borgermødet i Torø Huse Forsamlingshus.
Her bringes en overordnet orientering om mødet den
29.08.2017:
På borgermødet var der mødt omkring 110 - 120
personer, og der er vedhæftet et foto fra mødet
Panelet fra Sønderborg bestod af 5 - 6 personer: Fordelt
mellem Sønderborg Forsyning, ingeniørfirmaet COWI og
en sekretær fra Sønderborg Kommune samt en konsulent
fra eget firma, vedkommende var ordstyrer.
Det gik lidt stærkt med præsentationerne – så jeg er ikke
helt sikker på antal og tilhørsforhold.
Dagsordenen / mødet forløb overordnet således:
I den første time var der almindelig orientering om
baggrunden for projektet, jf. artiklen bragt i ”Lokalavisen
den 08.08.2017 – og som sendt vedhæftet i min mail den
11.08.2017, samt følgende tidsplan for projektet:
- Undersøgelser, som forventes startet snarest muligt,
vedr. havbund og indflydelse på dyrelivet.

- Udarbejdelse af en Miljøkonsekvensvurdering, som skal
godkendes af forskellige myndighederne, hvorefter
rapporten sendes i offentlig høring.
- Ny offentlig høring forventes i 2019.
- Endelig godkendelse af Energistyrelsen.
- Opførelse af møllerne ultimo 2021.
- Byggetid – ca. 6 mdr.
Forventet omkostning: 2,5 mia.
Der var en del kritiske spørgsmål under forannævnte
indlæg.
Kaffe og kage samt 20 min. til ”gruppearbejde”, hvor vi
skulle drøfte spørgsmål vedr. fugle, marsvin og fisk mv. –
og aflevere evt. spørgsmål til panelet.
Dette blev afvist fra salen, da vi ikke har nogen viden på
området, så vi fortsatte med dels supplerende
informationer fra panelet og spørgsmål fra salen.
Fra salen blev der gentagene efterlyst billeder visende
den påtænkte havvindmøllepark, men hertil oplyste
panelet, at det kan ikke lade sig gøre, før de ved mere om
projektet.
(Det er jo ikke (helt) korrekt, man kan sagtens vise både
video og billeder af påtænkte projekter – hvis man altså
vil. Man behøver ikke at have helt præcise data for at
vise, hvor store vindmøller, på mellem 200 – 250 m i
højden, ser ud, når de står 4 km. fra nærmeste kyst. De
tidligere fremsendte billeder blev imens rundsendt i salen.
Naturligvis er disse billeder ikke ”helt præcise”, men de
viser alligevel nogenlunde, hvordan møllerne ser ud – 4
km. fra kysten).

Vi skal først forvente deres billeder om ca. 1 år.
Der blev fra salen spurgt til følgende:
- Lyd ”vingesus” fra møllerne, kan det høres på land?
- Advarselslys på møllerne aht. fly – vil disse måske
mange lys også kunne ses fra land – især i en mørk aften
eller nat?
- ”Blink” / reflekser fra møllevinger, kan de ses fra land?
Hertil blev der svaret, at spørgsmålene vil blive undersøgt
– og besvaret. (Det skal vel også indgå i den omtalte
miljøvurdering).
Til sidst blev der fra salen spurgt: ”Hvor mange vil
stemme for dette projekt”? – Der var ingen som
markerede!
Fra salen blev der også oplyst, at det er den konkrete
placering i Lillebælt, som ikke er et ”hav”, der er årsag til
modstanden mod ”havvindmølleprojektet” – ikke mod
havvindmøller generelt.
Men sådan er det jo – vi ønsker vel alle vedvarende
energi, men ikke i eget nærområde – og slet ikke placeret
i så skønt et naturområde som her – og det gælder både
på land og i Lillebælt.
Panelet fra Sønderborg erkendte, at der på dette
borgermøde var stor modstand mod projektet, men på
mødet afholdt på Als den 24.08.2017 var stemningen ”for”
– fik vi oplyst.
De lovede, at vi vil modtage svar på de på mødet stillede
spørgsmål på: www.lillebaeltsyd.dk
(Klik på linket og læs mere om projektet)

Mødet sluttede kl. ca. 21.30.
I Fyens Stiftstidende er der på nettet en artikel, hvor
borgmester Søren Steen Andersen udtaler sig om
borgermødet og projektet. Her er et link til artiklen:
http://www.fyens.dk/assens/Borgmester-omhavmoellepark-Lillebaelt-Jeg-kan-godt-forstaafrustrationen/artikel/3180265
Det er meget vigtigt, at vi oplyser om vores holdning
til projektet – eller stiller spørgsmål til dette, og det
skal gøres ved at skrive et brev eller mail til følgende
adresse – og brevet / mailen skal senest være fremme
søndag den 10.09.2017.
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