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Stort borgermøde mod vindmøller ved Husby 

Utilfredshed med Holstebro Kommunes vindmølleplaner nordøst for Husby munder 

nu ud i et stort borgermøde d. 3. marts 

Holstebro Kommune har trods store protester og mange indsigelser fra både borgere og 

naturorganisationer valgt at fortsætte med planerne om en vindmøllepark med 12 op til 150 

meter høje vindmøller i et naturskønt område nordøst for Husby. Området er både udpeget 

som landskabsområde og grænser op til Natura 2000-beskyttelsesområde og flere store 

rekreative sommerhusområder med omkring 2000 huse. 

En gruppe borgere er gået sammen for at forhindre, at vindmøllerne bliver sat op, og gruppens 

medlemmer er sikre på, at det er i strid med loven at sætte vindmøllerne op. 

- Vi har desværre oplevet, at Holstebro Kommune gang på gang farer vild i de særligt skrappe 

naturbeskyttelsesregler, der gælder i og omkring Natura 2000-områder. Holstebro Kommune 

har foreløbig givet en halv mio. kr. ud på en rapport fra konsulentformaet Grontmij, som 

kommunen bruger til at give grønt lys for at sætte vindmøllerne op. Vi mener dog, at 

rapporten indirekte peger på en række problemer ved at sætte vindmøllerne op. Blandt andet 

vil det gå ud over den sjældne pomeransfugl, der findes i området, siger Lisbet Harder, der er 

medlem af borgergruppen. 

I henhold til lovgivningen har kommunen en ”omvendt bevisbyrde” i forhold til at vurdere 

risikoen for skadelig påvirkning af Natura 2000-områder i forbindelse med for eksempel 

vindmøller, og det har voldt Holstebro Kommune problemer. 

- Allerede i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg i 2012 var kommunen ved at 

komme på glatis i forbindelse med planlov og naturbeskyttelsesregler i området nord-øst for 

Husby. Vi mener stadig, at kommunen vil blive underkendt ved en ankesag, så derfor opfordrer 

vi kommunen til droppe vindmølleplanerne ved Husby, siger Lisbet Harder. 

Økonomiudvalget skal tage stilling til vindmølleplanerne på et møde d. 25. februar, hvorefter 

sagen går videre til Holstebro Byråd. 

- Vi håber, at politikerne tager planerne af bordet. Vindmøllerne vil skade både naturen og 

turismen i området – og så er vi jo en del borgere, der også er bekymrede for, hvordan det 

bliver at bo tæt på de store møller, fortæller Lisbet Harder. 

Hun regner med, at der kommer op mod 100 borgere til protestmødet d. 3. marts, der foregår 

i Sdr. Nissum Hallen kl. 19. 

 

Kontakt: lisbetharder@hotmail.com, tlf. 21421537 
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