
Lad os finde løsninger sammen 

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, og gruppeformænd for Sønderborg byråds partier: Tage Petersen, 
Venstre. Aase Nyegaard, Fælleslisten. Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti. Stefan Lydal, Dansk Folkeparti 
og Preben Storm, Socialdemokratiet. 

Vi har i Sønderborg Byråd gennem en kronik i Jyske Vestkysten modtaget og diskuteret en opfordring fra et 
flertal i Assens byråd om at droppe planerne for Lillebælt Syd Vindmøllepark. 

Lad os først slå fast, at vi er utroligt glade for, at byrådet i Assens deler vores visioner om at reducere CO2-
udledningen og satse på mere grøn energi til gavn for borgerne i regionen og i hele landet. Vi er også glade 
for en åben debat, hvor alle synspunkter bliver vendt, for vi er naturligvis bevidste om, at de fleste 
udviklingsprojekter har både fordele og ulemper, også når det handler om vindmøller i Lillebælt.  

Samtidig er vi overbeviste om, at dialog baseret på både følelser og fakta giver det bedste resultat for alle 
berørte kommuner og borgere. Vi har fra begyndelsen af projektet i 2011 valgt at være åbne og lydhøre, og 
har blandt andet afholdt otte møder med borgerne – seks flere, end vi er forpligtede til rent 
proceduremæssigt, men alle møder har været nyttige, og givet borgerne mulighed for dialog med 
spørgsmål og svar, og vi er blevet klogere på, hvilke forhold borgerne gerne ville have undersøgt. 

Vi har, synes vi, generelt en god dialog med nabokommunerne, og er derfor også lidt kede af 
bemærkningen om, at vi ikke er gode naboer. Kronikken og de seneste dages mediedækning kunne næsten 
give indtryk af, at det er Sønderborg mod Assens, men vi har hele tiden opfodret til, at det skal være 
Sønderborg sammen med Assens – og med de øvrige kommuner omkring det sydlige Lillebælt.  

Vi har i hele forløbet afvejet fordele og ulemper, og vi er enige om at fortsætte processen, fordi vi mener, 
at vindmølleparken er den bedste mulighed for at skaffe grøn energi de næste mange år.  

Klimaforandringerne står højt på dagsordenen i hele verden, og spørgsmålet fra forskerne er, om der bliver 
taget tilstrækkelige initiativer til at løse klimaudfordringerne. I Sønderborg-området har vi siden 2007 
arbejdet med konkrete initiativer til nedbringelse af CO2-udledningen. Over halvdelen af områdets 
virksomheder og butikker bakker op om klimaomstillingen og bidrager med målrettede initiativer til 
energieffektivisering og produktion af vedvarende energi. 

Mens vi gerne vil lytte og fortsætte dialogen, så er der områder, hvor vi ser anderledes på muligheder og 
konsekvenser end byrådet i Assens.  

Vi anerkender, at nogle borgere får ændret deres udsigt, men vi er ikke enige i, at vindmøller er grimme og 
skæmmer landskabet. Mange af os synes, at de er flotte. Vi mener de er en nødvendighed og så er de et 
symbol på omstilling til grøn energi, og at vi passer på den natur, vi alle sammen holder af. Det er en 
opfattelse, som mange borgere deler med os, hvilket også ses i debatten på de sociale medier i disse dage. 

Vi er heller ikke enige i, at vindmøllerne vil have negative konsekvenser for turisme og lystfiskeri. 
Erfaringerne viser, at vindmøller flere steder har tiltrukket turister – også erhvervsturister – og at 
lystfiskeriet bliver mere mangfoldigt i og omkring vindmølleparker. Der er altså ikke tale om modsætninger.  

I kronikken påpeges, at vindmølleparker er mere eller mindre tilfældigt placerede. Området i Lillebælt Syd 
er udpeget af staten og nu grundigt undersøgt. Det er fundet velegnet af mange grunde, blandt andet fordi 
møllerne her vil påvirke miljøet mindst muligt. Der er altså ikke tale om en tilfældig placering.  



Vi finder det nødvendigt at handle nu, mens der endnu er tid til i samarbejde at løse udfordringer – og 
dermed undgå at sende regningen videre til vores børn. 

Vi beklager udtalelser fra Assens borgmester om, at han vil forsøge at stoppe projektet, men vi kan 
naturligvis ikke forhindre borgmesteren og byrådet i at kæmpe imod en vindmøllepark. Vi håber dog 
oprigtigt, at vi på vores allerede planlagte møde med Assens byråd i december og i vores fortsatte dialog 
også kan diskutere de muligheder for samarbejde, investeringer og gensidig nytte, en vindmøllepark i 
Lillebælt kan have, hvis projektet bliver godkendt. 

 


