
Debat Norddjurs: Ingen vindmølle-energi 
til Anholt eller til Djursland
Af F. Lorenzen, søndre Fælledvej 16, Auning S. Bluhme, Skindbjergvej 45, Grenaa  Begge 
berørte lodsejere

Under overskriften Vindmølle-energi til Anholt? 
stiller kommunalbestyrelsesmedlem Allan G. 
Jørgensen (S) sig uforstående over for, at Anholt 
kun skal have ulemper med offshore møllerne 
uden at kunne blive tilgodeset med et elkabel, der 
kunne føre VE-energi direkte fra møllerne til øen.
Hvorfor skulle anholtbeboerne have en 
fortrinsstilling i forhold til borgerne i Grenaa eller 
på Djursland? Grenaa får heller ikke andet end 
ulemper fra offshore møllerne og de er langt 
voldsommere end det vist er gået op for 
menigmand.

Energinet.dk, som skal stå for ilandføringsprojektet, har ikke tænk sig 
at forsyne et nyt kabel af hidtil usete dimensioner med stikledninger, så 
strømmen fra havmøllerne tænkes ledt direkte ind i det overordnede 
transmissionsnet ved Trige og herfra er vejen åben til eksport! 
Et kig på Energinet.dks hjemmeside om udveksling af el til vore nabolande 
afslører, at vindmøllestrøm først og fremmest er til eksport. Langt over halvdelen 
af vores producerede vindmøllestrøm går til eksport.

Det giver ingen mening at give ilandføringskablerne stikledninger til 
djurslændingene, fordi Djursland er så rigeligt forsynet med grøn energi fra 
kraftvarmeværker, landmøller m.m.
Derimod giver det mening at forkaste Energinet.dks idé med at forsyne Grenaa 
med endnu en stor transformerstation og et nyt 220.000 volt kabel tværs over 
Djursland i et tracé gennem uberørt natur. 

Folketinget har anbefalet Kattegatmøllerne på baggrund af et et ekspert udvalg 
af sagkyndige under Energistyrelsen og hvor også Energinet.dk deltog. 
Ekspertudvalget slår fast, at  der er tilstrækkelig kapacitet på land til at 
modtage strømmen fra møllerne, uden at der skal investeres i nye anlæg. 
(Kilde: Lokalavisen den 26. august 2008).

Energistyrelsen skriver i sin rapport fra 23. september 2008: ”Placeringen 
kræver formegentligt en stationsudvidelse, men ikke egentlige 
netforstærkninger på land.” 
Skaderne ved projektet kan mindskes, når borgerne står sammen og kræver, at 
grundlaget for folketingsbeslutningen håndhæves. 
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