
Bornholms Miljø- og Energiforening 

Støtteeerklæring for en 100% folkeejet, kystnær havvindmøllepark ved Bornholm 

Bornholms Miljø- og Energiforening (BOMEF) har som formål at fremme Bornholms omstilling til vedvarende 

energi og til bæredygtig udvikling. I mange år har BOMEF været med til at hjælpe bornholmske husstande og 

virksomheder med at identificere muligheder for energibesparelser, at omstille deres forbrug, samt at 

opgradere deres boligmasse. 

Desuden deltager og fremmer BOMEF i diskussionerne omkring alle miljø- og energispørgsmål på øen med det 

formål at sikre, at diskussioner er baseret på fakta og for at opnå størst mulig konsensus i disse spørgsmål til 

gavn for vores miljø og for vores samfund. Således har BOMEF også aktivt støttet regionskommunens strategi 

’Grøn Ø Bornholm’, som sigter mod at Bornholm skal være 100% forsynet med vedvarende energi i 2025. 

Bornholms behov for elektrisk energi bliver p.t. dækket via et søkabel til Sverige og det nordiske EL net; 

desuden via egen energifremstilling af Bornholms Energi- og Forsyning ved afbrændning af flis og anden 

biomasse. Denne biomasse har efter BOMEFs mening aldrig været – og vil aldrig være – bæredygtig eller 

klimavenlig, hvad der efterhånden bekræftes af flere studier.  

Vedr. vindenergi har der været mange diskussioner om opstilling af flere landbaserede vindmøller på 

Bornholm, men disse planer blev nedstemt i kommunalbestyrelsen. Selv hvis planerne var blevet godkendt, 

ville der med de gældende afstandsregler ikke kunne opstilles et tilstrækkeligt antal møller til at dække det 

eksisterende - endsige det fremtidige stigende – behov for elektricitet. 

Af denne grund har BOMEF i lang tid støttet muligheden for en kystnær havvindmøllepark syd for Bornholm. En 

sådan park ville kunne 

dække hele behovet for elektricitet for øen, selv når dette behov vil vokse som forudset (iflg. flere EL-biler, 

varmepumper, mv.) 

producere et overskud, som enten kan sælges, eller bruges til at udforske muligheder for energioplagring, et af 

de mest interessante energiforskningsområder i disse år. Dette ville gå hånd i hånd med Bornholms særdeles 

gode stilling som test-ø. 

En placering af møllerne på havet ville undgå det tab af skønhed og natur, som ikke kun er yderst 

bevarelsesværdig i sit eget ret og for øens beboere, men som også er en af Bornholms vigtigste styrker, når det 

gælder tiltrækning af tilflyttere og turister. 

En kystnær havvindmøllepark ville desuden gavne Rønne Havn som servicehavn, og dermed skabe yderlige 

arbejdspladser på øen. 

På denne baggrund støtter BOMEFs bestyrelse derfor, at Klima-, energi- og forsyningsministeren frigiver det 

omtalte areal og giver forundersøgelsestilladelse til Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark. 

Initiativgruppen vil dermed få mulighed for at igangsætte de nødvendige forundersøgelser, før en egentlig 

projektering kan sættes igang og et egentligt vindmøllelaug kan oprettes.  

At initiativgruppen planlægger, at havvindmølleparken skal være 100% folkeejet og lokalt forankret, ser BOMEF 

som en yderligere styrke af projektet, som kan vise verden et ægte dansk alternativ til vindenergiparker som 

drives udelukkende af store investorer og med et rent profitformål. 
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