
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. kystnære havvindmøller i Danmark 
 
Danmarks Idræts-Forbund er via Dansk Sejlunion blevet bekendt med nærværende høring om 
placering af kystnære havvindmøller i Danmark. DIF er opmærksom på, at der for alle de 
foreslåede placeringer er foretaget en række afvejninger, og at Havmølleudvalget har vurderet de 
samfundsmæssige interesser inden for nettransmissionsforhold, sejlads, natur, landskab, 
råstofindvinding m.v. 
 
DIF er med udgangspunkt i sin miljø- og naturpolitik stor tilhænger af vedvarende energi og har 
forståelse for, at sådanne afvejninger må finde sted – også af og til på bekostning af det optimale 
for idrætten, herunder sejlsporten. Ikke desto mindre er det DIF’s opfattelse, at analyserne af 
konsekvenserne for fritidsbådssejladsen er mangelfulde, og at en række faktuelle forhold om 
sejladsens omfang og udbredelse bør studeres nærmere, før end en endelig beslutning om 
placering foretages. 
 
DIF er således bekendt med, at afviklingen af såvel uddannelsesprogrammer for børn, unge og 
handicappede samt kapsejladser er truet af havmølleplaceringen langt inde i Køge Bugt, hvor de 
naturlige baneområder ligger. Også andre områder er truet med hensyn til sejlsportens 
aktivitetsmuligheder, specielt Djursland – syd for Grenå Havn, Ud for Havnsø – Havnsø 
Sejlklub, Smålandsfarvandet – ud for Karrebæksminde/Næstved Sejlklub og Lillegrund - ud for 
Assens Havn/Assens Sejlklub. 
 
DIF har erfaret fra Dansk Sejlunion, at det er nødvendigt for at kunne afholde banekapsejladser 
for joller og større kølbåde at kunne udlægge et cirkulært baneområde på ca. 1½ sømil i rimelig 
afstand fra kysten. Derudover skal der være en afstand fra baneområdet til nærmeste vindmølle 
på min. 1,5 km. for at kunne minimere påvirkning fra vindfeltet fra vindmøllerne. 
 
DIF skal således foreslå at tage disse forhold i betragtning, idet der yderligere henvises til 
høringssvar fra Dansk Sejlunion og en række klubber. 
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