
Kære alle! 

Holstebro Kommune har nu udsendt et debatoplæg om ”Vindmøller nordøst for Husby – 
indkaldelse af ideer og forslag, marts 2016” (vedhæftes). 

Vi har den 13/3-2016 haft møde i styregruppen om dette. I lyset af oplægget har vi drøftet, 

hvorvidt vi som gruppe skal foretage os noget eller ej. Vi har besluttet at begrænse vores 
kommentarer til et minimum frem til den egentlige høringsfase for kommuneplantillægget. 

I kommentaren til kommunen gentager vi hovedpointen fra tidligere: at præmissen for 

debatoplægget ikke er til stede, idet vi i vores kritik af den udfærdigede Konsekvensvurdering 

(KV) gentagne gange har påpeget, at konsekvensvurderingens konklusioner ikke er i 

overensstemmelse med de fund og observationer, der er gengivet i KV. Den omvendte 

bevisbyrde, som skal løftes i henhold til EU-beskyttelsesreglerne, er ikke løftet. Kommunen 

skal – ud fra et videnskabeligt grundlag - bevise, at der med overvejende 

sandsynlighed ikke vil ske skade på de arter og naturtyper, som Natura-2000-området er 
udpeget af hensyn til. 

Er der yderligere ting, vi skal overveje, så send os venligst hurtigt besked. 

Vi forventer at indgive klage i forbindelse med fremlæggelse af kommuneplantillægget og 

miljøvurderingen, der if. Kommunen forventes at foreligge medio 2016. For at være 

klageberettigede skal vi, som omtalt på vores stormøde i Sdr. Nissum den 3/3-2015, have 

etableret en forening. Derfor planlægger vi stiftende generalforsamling i denne forening lørdag 
den 7. maj 2016 – og det hører I nærmere om. 

For yderligere at sikre, at vores klage kan blive så kvalificeret som muligt, vil vi således 

         etablere en klageberettiget forening, som også kan rejse midler til køb af ekspertbistand 

         invitere til tættere samarbejde om klageforberedelse (og evt. høringssvar) med DOF og 

DN, Friluftsrådet, By og Land og de forskellige grundejerforeninger i sommerhusområderne 

         inddrage ekspertbistand i forbindelse med klagen 
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