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NATUROMRÅDE: 
Det ligger nu fast, at 
der skal være bor-
germøde om hav-
vindmølleprojektet 
i Jammerland Bugt 
23. april i Svallerup 
Forsamlingshus. 
Kritikere står bag 
hjemmeside.

Af Bjarne Robdrup

KALUNDBORG: Modstanden 
mod havvindmøller i Jam-
merland Bugt tager til. Og 
nu ligger det fast, at forsam-
lingshuset i Svallerup er 
ramme om et borgermøde, 
hvor planerne for havvind-
mølleparken i Jammerland 
Bugt er på dagsordenen. Mø-
det er fastlagt til torsdag 23. 
april, hvor vindmøllepar-
kens projektudvikler, Euro-
pean Energy, sammen med 
Orbicon, der er rådgivende 
virksomhed for European 
Energy, lægger projektet på 
bordet. Det præciseres, at 
der også i det to timer lange 
møde vil blive lejlighed til at 
stille spørgsmål. 

Hjemmeside på plads
Datoen for borgermødet 
offentliggøres omtrent 
samtidig med, at kritike-
re i kredsen af borgere, der 

ikke ønsker havvindmøl-
ler i Jammerland Bugt, har 
etableret en hjemmeside, 
der, så at sige, skal samle 
den folkelige modstand. 
Hjemmesiden har adressen 
jammerlandbugt.dk og er 
etableret af blandt andre 
Lars Juelskjær og Jan de 
Wit, som tidligere har luftet 
kritik af projektet i avisen.

Det ligger ikke fast, præcis 
hvor mange havvindmøl-
ler, der skal etableres. Men 
teamleder Ian Wallentin, 
European Energy, har tidli-
gere udtalt til avisen, at den 
forventede energimængde 
fra møllerne antager 240 
MW. Det svarer til godt og 
vel 70 møller på 150 meters 
højde.

Kommune høres
Kalundborg Kommune er 
ikke myndighed på Jam-
merland-projektet. Vind-
mølleparker til havs er, så 
at sige, et statsligt projekt. 
Kommunen er dog ikke sat 
helt uden for døren.

- I kraft af, at vindmølle-
energien skal videreføres, 
formentligt med tilslutning 
til Asnæsværket, er kom-
munen inddraget i proces-
sen, der handler om den 
landfaste del, siger Dennis 
Ravn, Plan, Byg og Miljø og 
kommunens sagsbehand-
ler i forhandlingerne med 
European Energy.

Hvor stor en del af projektet 
er på plads allerede?

- Der er ikke noget, der er 
afgjort på forhånd. Borger-
mødet, som projektudvik-
leren indkalder til, indgår i 
grundlaget for en VVM-un-
dersøgelse (virkninger på 
miljøet, red.), som er lovplig-
tig ved projekter af denne 
art. Borgermødet er altså et 
dialogmøde, hvor borgerne 
kan fremkomme med for-
slag og ideer til projektet på 
baggrund af de informatio-
ner, der lægges frem. 

Intet ligger fast endnu
Præcis hvor møllerne i givet 
fald skal etableres i bugten, 
er ikke på plads, hvor man-
ge, der bliver og hvor høje; 
det er heller ikke afgjort. Det 
er her, borgerne har mulig-
hed for at gøre deres indfl y-
delse gældende, siger Den-
nis Ravn.

Kommunalbestyrelsen har 
senest givet udtryk for, at 
man helst ikke ser havvind-
møller i Jammerland Bugt - 
eller i givet fald så lidt synlige 
som muligt?

- Ja, det er korrekt, men 
man skal huske, at kommu-
nen altså ikke er myndighed 
på havvindmølleparker,si-
ger Dennis Ravn.

Orbicon, rådgiver for 
European Energy A/S, an-
befaler borgere, der gerne 
vil deltage i mødet i Sval-
lerup Forsamlingshus, at 
melde sig til på mail. Mail-
adressen er mls@european-
energy.dk

Vrede over 
havmøller tager til

Skal der bygges en havvindmøllepark i Jammerland Bugt?   Foto: Jens Øster-Mortensen

ANHOLDT: Formodet 
narkobilist kørte 
galt under drama-
tisk biljagt. Politiet 
måtte bruge peber-
spray under anhol-
delsen.

KALUNDBORG: Flere politi-
vogne og fi re-fem betjente 
deltog tirsdag eftermiddag 
ved 16-tiden i en dramatisk 
jagt på en formodet narkobi-
list i Kalundborg.

Politiet tog efter en anmel-
delse kontakt til bilisten, en 
45-årig mand fra Kalund-
borg, for at få ham til at del-
tage i en narkotest. Det ville 
han ikke - i stedet speedede 
han op og tog med høj fart 
fl ugten ad Bredgade.

I svinget efter Skibbrogade 
mistede han herredømmet 
over vognen og torpederede 
med stor kraft en lygtepæl i 
den modsatte side af vejen. 

Her fi k politibetjentene  
kontakt med den formode-
de  narkobilist. Manden var 
temmelig aggressiv, og be-
tjentene måtte gribe til pe-

berspray og bruge håndjern 
for at få ham pacifi ceret. 
Herefter blev han kørt fra 
stedet i en af politibilerne.

Den 45-årige er i forvejen 
kendt af politiet. Han bliver 
nu sigtet for kørsel i nar-
kopåvirket tilstand og for at 
modsætte sig anholdelsen, 
oplyser vagthavende ved 
Midt- og Vestsjællands Po-
liti.

Manden blev løsladt ud på 
aftenen.

Vognen, han kørte i, blev 
voldsomt beskadiget i mødet 
med lygtepælen.

sup  og o.

Flugtbilist i håndjern

Den formodede narkobilist er efter en kort, men intens biljagt lagt i håndjern og ekskorteres til en af politi-
ets biler.  Foto: Susanne Uhre-Prahl


