
Planerne om opstilling af 20 kæmpevindmøller i Aarhus Bugt er ikke opgivet! 

Bevar Mejlflak 

Stop vandaliseringen af Aarhus Bugt 

Trods massive protester arbejder private projektmagere, 

støttet af energiselskabet NRGi, fortsat på at opstille 20 over 

150 meter høje vindmøller i det smukke farvand mellem Mols, 

Helgenæs, Samsø, Tunø og den jyske østkyst ved Mariendal, 

Ajstrup, Norsminde, Rude og Saksild. 

De skal placeres midt i det hele syd for Mejlflak, tæt på fredede 

områder. Møllerne er langt højere end landskaberne bugten 

rundt og bliver markant synlige fra alle positioner - fra Nordby 

Bakker på Samsø over nationalparken på Mols til Isbjerget på 

Aarhus Havn.  

For alle, der holder af samspillet mellem hav, himmel og kyster, 

for udsyn og fred i sindet, for alt, hvad der er indbegrebet af 

dansk natur, er dette projekt et sandt mareridt.  

Blinkende Havvindmøller i Aarhus Bugt  

Møllerne skal på grund af størrelsen udsende et hvidt 

højintensivt blinkende lys fra en placering på møllenavet ca. 100 

m over havet, med samlet 96.000 blink i timen. Dertil udsendes 

fast rødt navigationslys og gult farelys for skibstrafikken 10 m 

over havoverfladen. 

Se visualiseringen af blinkene på www.bevarmejlflak.dk 

Støt modstanden mod vindmølleplanerne i Aarhus Bugt 

En stor gruppe modstandere af kæmpe havvindmøller i Aarhus Bugt arbejder stadig og indædt for at bekæmpe 

dette monster af et industrianlæg i bugten og forlanger det flyttet ud på havet. 

Modstanderne af projektet er samlet i en gruppe ved navn ’Modstandere af Kystnære Havvindmøller i Aarhus 

Bugt’ (MKHAa). Gruppen har udgivet en lang række rapporter om projektet, skrevet et utal af læserbreve og står 

desuden bag hjemmesiden www.bevarmejlflak.dk, hvor du kan finde alle relevante informationer om projektet. 

Du kan støtte modstanden af dette fejlplacerede projekt på en eller flere af følgende måder: 

 Tilkendegiv din modstand mod havvindmøllerne på Facebook /bevarmejlflak. (Like) 

 Bliv medlem af vores støtteforening ’Bevar De Kystnære havmiljøer’ (Se hjemmesiden). 

 Gennem små eller store donationer til Støtteforeningens konto:  

Reg. nr. 1551 kontonummer 11421199. 

 Kontakt os for yderligere information på info@bevarmejlflak.dk. 
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