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Landmøller kræver dialog  

AF Mikael Bramsen, formand, By og Land, Lokalforeningen i Ulfborg, Vemb-området, Illeborgvej 

26, Fjand, Ulfborg 

I Holstebro Kommune er By og Land tidligt ude, når naturen trues af vindmøller. Vi læser 

kommuneplanerne. Vi analyserer vindeffekten og ser på omgivelserne. Vi kontrollerer kommunens 

beregninger og kritiserer analyserne, hvis de er hullede. Vi følger med i klimaudvalgets referater og 

råber op med det samme. By og Land støtter bygnings- og landskabskultur. 

Vores aktivitet får hurtig opbakning af de ramte naboer, der trues af vindmøller. For et par år siden 

dannede de en aktionsgruppe, som gav kommunen modstand. 

Vi fik placeret nye møller samlet et sted, hvor borgerne var enige om lokaliteten, og vi fik standset 

møller tæt på natura 2000-områder, kystbeskyttelseslinjer, kulturmiljøer og Nissum Fjord. 

Kommunen fik opfyldt sin megawatt-målsætning, og nogle få lodsejere, der kunne have tjent 

millioner ved at lægge jord til, ønsker os hen, hvor peberet gror. I disse uger truer fire 150 meters 

vindmøller landskabet ved Karup Å og Stubbergård Sø i den østlige del af Holstebro Kommune ved 

hovedvej A16. Det er planlagt i en ny kommuneplan, der er til høring nu. Nu laver vi en aftentur til 

stedet og protesterer med vores landsforening i ryggen. 

Hjem ødelægges 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, By og Land vedtog i 2009 en vindmøllepolitik, 

der støtter vindenergi – men på havet. De lokalforeninger, som føler miljøet truet af møller, er på 

vagt. For det er kommunernes beslutning, hvor møllerne skal op. 

Alt for mange kulturmiljøer og landskaber bliver arrede på miljøets alter. 

Jeg har set fortvivlelsen i øjnene hos mennesker, der skulle have deres hjem ødelagt af vindmøller, 

og hos andre, hvis hus blev usælgeligt. Naturstyrelsen foreslår stearinlysmiddag på godset – som 

beskrevet i Jyllands-Posten 26/4 – så man kan komme til at tale pænt til hinanden og få møllerne til 

at glide ned med smuk mad. Lad mig give et godt råd til kontorchefen i Naturstyrelsen: Hvis man 

vil tisse i svømmebassinet, skal det ikke være fra 10-metervippen. 

 


