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Miljøministeriet 15. december 2020 

Miljøminister Lea Wermelin 

 

Vindmølleparker og EU fuglebeskyttelsesområder  
 

Kære Lea Wermelin 

 

Vi skriver til dig angående Omø Stålgrunde, hvor Energistyrelsen nu langt om længe har sat processen med 

opstilling af vindmøller i bero. 

Vores tre organisationer støtter fuldt og helt omstillingen til vedvarende energikilder, herunder en 

udbygning af havvindmølleparker. Men havvindmølleparker skal ikke placeres, hvor der er store 

naturbeskyttelsesinteresser, herunder forpligtelser til at lade farvandet udpege som Natura 2000 område.  

Området Omø Stålgrunde, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er ifølge Aarhus Universitet/DCE et så 

internationalt vigtigt område for rastende vandfugle, at det må udpeges som Natura 2000 område. 

I en længere periode har der, efter vores oplysninger, derfor været en dialog mellem EU Kommissionen og 

Danmark om forpligtelsen under EU fuglebeskyttelsesdirektivet til at udpege farvandet som Natura 2000 

område. 

Uafhængigt heraf, men parallelt med denne dialog mellem EU og Danmark, har der været et meget 

omfattende forberedende arbejde for vindmølleparken. Tilsyneladende uden at man i det forberedende 

arbejde af myndighederne er gjort bekendt med dialogen med EU om den forventede forestående 

udpegning af området som Natura 2000 område. 

Vi finder det overordentligt ærgerligt og beklageligt, at det forberedende arbejde for vindmølleparken har 

været spildt, fordi man ikke har været orienteret om dialogen med EU. Ligesom vi finder det problematisk, 

at det forberedende arbejde med vindmølleparken omvendt kan have forsinket udpegningen af farvandet 

som Natura 2000 område. 

Vores håb og anbefaling er derfor, at styrket dialog mellem relevante styrelser, og større åbenhed om EU 

processer, fremover kan forhindre tilsvarende situationer. 
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Vi vil nu indtrængende opfordre dig til snarest at tilvejebringe en afklaring af situationen, som indebærer 

udpegning af Smålandsfarvandet, som anført af DCE, som Natura 2000 område, så det nødvendige hensyn 

til fuglene nu kan udmøntes.   

 

Venlig hilsen 

Maria Reumert Gjerding, præsident Danmarks Naturfredningsforening 

Claus Lind Christensen, formand Danmarks Jægerforbund 

Egon Østergaard, formand Dansk Ornitologisk Forening 
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