Nyhedsbrev #7 – Opbakningen breder sig, det haster med den grønne omstilling og
alligevel er vi blevet sat i en ufrivillig venteposition

2. september 2020

Kære alle interesserede i en lokalt‐ og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for
Bornholm,
Danmark og verden har travlt, hvis det skal lykkes at holde den globale
temperaturstigning under 1,5 oC. En kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm, der
producerer tilstrækkelig grøn og bæredygtig strøm til både at dække Bornholms
strømforbrug og – via power‐to‐X – dække en god bid af energibehovet i den tunge
trafik både til lands og til vands allerede fra år 2025, ville derfor gøre en stor positiv
forskel.
I midten af august var Initiativgruppen til møde med Energistyrelsen for at
præsentere de foreløbige resultater af vores indledende forundersøgelser og for at
afklare de næste skridt. Energistyrelsen tog godt imod os og vores resultater, men
måtte desværre også fortælle os, at de fortsat afventer en politisk stillingtagen til
planerne for den kystnære havvind i Danmark og på hvilke betingelser, udviklingen
skal finde sted.
Vi er derfor blevet sat i en ufrivillig, og på mange måder også ret uforståelig
venteposition; især når man tænker på, hvor travlt vi har i Danmark og verden, hvis vi
skal nå at bremse klimaforandringerne. Som Initiativgruppe, borgere,
virksomhedsledere og lokalpolitikere må vi derfor gøre alt, hvad vi kan for, at vores
folketingspolitikere, så hurtigt som muligt får taget stilling til, hvordan vi kan udnytte
de kystnære områder, dvs. områderne fra omkring 8 til 15 km fra kysten, til
produktion af grøn og bæredygtig strøm på en måde, så det gavner den lokale
udvikling og bygger på lokal forankring.

Den ufrivillige venteposition betyder desværre også, at vi i Initiativgruppen har
besluttet at udskyde stiftelsen af Bornholms Havvindmøllelaug til det øjeblik, hvor
Energistyrelsen får mulighed for at give os tilladelse til at gå videre med udviklingen
af vores projekt.
Alt imens vi venter, skubber på og forsøger at få vores politikere i tale, fortsætter
arbejdet med at skabe opbakning og afsøge mulige partnerskaber for vores projekt,
både på og uden for Bornholm.
Som nogen af jer måske har set, fx i en artikel bragt i Bornholms Tidende i fredags, så
har vi i Initiativgruppen for nyligt haft et rigtig frugtbart møde med Bornholms
Landbrug og Fødevarer. Bornholms Landbrug og Fødevarer ser et stort potentiale i
vores projekt og i at sikre lokalt ejerskab til Bornholms elproduktion, også i fremtiden.
Det er super positivt.
Vi er også i gang med at få udarbejdet et bud på en forenings‐ og selskabsstruktur,
sådan at det vil blive mere klart for alle – lokale borgere og virksomheder, såvel som
potentielle kunder og finansielle partnere – hvordan de kan være med i og bakke op
om en 100% lokalt‐ og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm. Mere
om det i næste nyhedsbrev og snart også på den nye hjemmeside, som vi er ved at få
udviklet.
Til slut, endnu engang en opfordring til at invitere venner og naboer, kolleger, ansatte
og arbejdsgivere til at skrive sig op på listen over interesserede i en 100% lokalt‐ og
folkeejet bornholmsk kystnær havvindmøllepark enten på vores hjemmeside
www.bornholmshavvind.dk eller ved at følge vores facebookside bornholmshavvind.
Dét, at vi er mange og forskellige, er noget af det, der forhåbentligt gør indtryk på
vores politikere.

De bedste hilsner,

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark

