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Att.: Direktør Knud-Erik Andersen.
Ang.: Havvindmøller på Mejlflak.
Gennem Energistyrelsen har jeg erfaret, at European Energi A/S måske har planer om at etablere
havvindmøller ved Mejlflak og skal venligst anmode om, at disse planer indstilles.
Miljøet i hele det kystnære område af Aarhus Bugt bliver påvirket massivt. De højeste naturlige
punkter er Ellemandsbjerget på Helgenæs (99 meter) og Ballebjerg på Nordsamsø (64 meter).
Sammenlign dem med møllernes højde på altså 150 meter og gang dem med 20 konstant roterende
og om natten hidsigt blitzende møller.
Efter min mening påtager I jer et stort ansvar for et groft overgreb på uerstattelige naturværdier,
som oven i købet stort set alle er fredede. Projektet vil være til gene for folk i områderne Samsø,
Tunø, Odderkysten fra Gylling Næs i syd, videre til Hou, Spøttrup, Saksild, Kysing, Norsminde,
Ajstrup, Mariendal, Skåde bakker, Højbjerg, Marselisborg, Aarhus, Risskov, Skæring, Egaa, og
Syddjursland.
Jeg finder det særdeles uheldigt, at en ansøgning indgives den 29. december 2016 og dermed to
dage før, en ny lov sikrer kommunal indsigelse mod sådanne projekter.
Odders borgmester har tidligere undsagt projektet ved Mejlflak, det samme gælder Samsøs
borgmester, som desuden har anvist alternative placeringer, hvor miljøet belastes mindre.
Samsø er som bekendt en grøn ø, der satser på vedvarede energi, men mener, at møllerne skal
placeres de rigtige steder, længere ude på havet.
Mange klagesager er allerede iværksat, bl.a. til Folketingets ombudsmand, vedr. fejlagtig
sagsbehandling, ligesom der er klaget til EU i henhold til Aarhus-konventionen, der handler om
miljøpåvirkning af fredede områder. Flere protester og klager vil blive iværksat, og der vil blive
ufred i mange år om denne sag. En simpel løsning er at flytte møllerne til et af de områder, som
f.eks. Samsøs borgmester anbefaler. Det vil løse problemet til glæde for alle, der ønsker at bevare
miljøet i Aarhus Bugt.
Jeg er naturligvis bekendt med, at NRGI trak sig ud af projektet, da man ikke fandt det rentabelt,
og undrer mig over, at andre på den baggrund vil overtage projektet.
Jeg vil derfor opfordre til, at I stopper dette projekt.
Håber, at I tager imod denne opfordring og glæder mig til at høre jeres reaktion.
Med venlig hilsen
Gunner Jørgensen
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