
Til
Energistyrelsen
Amaliegade 44
Att. Hanne Windemuller
Mail: hw@ens.dk

Karlslunde, den 24. august 2012

Høringssvar vedr. Kystnære havvindmøller i Danmark - Køge Bugt

Med henvisning til offentlig høring af ”Kystnære havvindmøller i Danmark” vil vi på vegne af 
havne i Køge Bugt (incl. Sejl-og motorbådsklubber) gøre indsigelse mod placeringen af 
kæmpevindmøller, der desuden er nævnt som 1. prioritet i forhold til andre placeringer i 
Øresundsområdet. Vi gør i den forbindelse opmærksom på at vi ikke er imod vindmøller, men kun 
at der er tænkt forkert med konklusionen - at området er gjort til første prioritet.

Rapporten, der ligger til grund for forslaget, nævner en række ulemper for fritidsbådtrafikken og 
fiskeri uden at det er forsøgt at analysere nærmere på konsekvenserne på disse områder før man 
udnævner området til 1. prioritet. I modsætning hertil er der brugt flere ressourcer på at analysere 
konsekvenser for dyreliv m.v. bl.a. med henvisning til Natura 2000 konsekvensvurdering. 

Det vil vi gerne råde bod på med nogle kvantitative og faktuelle oplysninger.

Antal besatte havnepladser

Hvidovre Havn: 195 køl-og motorbåde, 100 medl. roklub, 300 medl. kajak
Brøndby Havn: 550 køl-og motorbåde 
Vallensbæk Sejlklub: 557 køl-og motorbåde, 360 medl. roklub
Ishøj Havn: 416 køl-og motorbåde, 144 Strandparkens Bådelaug, 2 roklubber
Hundige Havn: 800 køl-og motorbåde, 100 joller
Mosede Havn:     284 køl- og motorbåde, 45 joller, 120 medlemmer roklub
Køge Sejlklub: 595 køl-og motorbåde, 30 joller, 300 medl. i roklub, 125 kano/kajak 

Sejlerne må ved den foreslåede placering se sine udfoldelser blokeret m.h.t. dag- og kapsejlads. For 
mange er deltagelse i kapsejlads den primære årsag til at have båd. En flytning af 
kapsejladsområderne længere mod øst bag møllerne er helt urealistisk. Konsekvensen af den 
foreslåede placering for bådejere vil være flytning i stort omfang til andre havne med ruin til følge 
for økonomien i Køge Bugt havnene.

Desuden henvises der til separat indsendte  indsigelse mod placeringen fra Mosede Fiskerihavn af 
1. august 2012 vedr. konsekvenser for fiskeriet.

Kapsejladsområder 

På søkortet er der p.t. afsat 2 kapsejladsområder, der er markeret som aftenkapsejladsbaner for 
Mosede og Køge. Fælles baner for Vallenbæk, Ishøj, Hundige og Brøndby er ikke afsat på søkort, 
men er afmærket med faste bøjer. Hvidovre har en afmærket bane mellem Sejlrenden og Amager.

Ved afholdelses af nationale- og internationale kapsejladser sejles der på op- og nedbaner, der 
ændres i forhold til vindretningen, dvs. at der skal friholdes et areal på ca 1,5 sm ud for havnene 
samt en afstand til nærmeste vindmølle på mindst 1,5 km, som nævnt i rapporten for at minimere 
påvirkninger fra vindfeltet fra vindmøllerne. Brøndby har afholdt stævner for flerskrogsbåde helt 
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ned til Stevns.

På vedlagte kort er indtegnet nuværende kapsejladsområder til aften- og stævnesejlads. Desuden 
skal der tages hensyn til den afsatte fyrvinkel på søkortet ud for Mosede Havn, da et rev begrænser 
adgangen fra sydøst.

Kapsejladsstævner

I Køge Bugt er der lange og stolte traditioner for at holde kapsejladser og store mesterskaber. Inden 
for de seneste 10 år er der afholdt følgende stævner:

Vallensbæk Sejlklub:  2005 EM 49' er og 29' er 
2008 Multi DM for klasserne x99, x79, 505 og A-Cat
2009 VM Finn Jolle
2010 DM Ynglinge
2011 DM Finn Jolle 
2011 DM 505 og Trapez Jolle
2011 DM Hobie Cat og Int. 806
2012 DM Spækhugger og Int. 806
2012 VM OK Jolle 
2012 DM 505

           Bilag vedlagt separat for Vallensbæk kapsejladser

Mosede Havn:  2002 DM i Ok joller m.fl. 
                          2010 Dm i IF klassen 
Køge Sejlklub:      2012 DM i IF klassen og L 23
                          Desuden ca. 40 stævner de sidste 10 år
Hundige Havn:  2000 DM H båd
                           2002 Junior VM ca 350 både fordelt over 5 baner

   2004 VM H båd 80 både
                           2006 VM Zoom 8 ca 80 både
                           2006 DM Megin Bowl voksenjoller
                           2007 EM Zoom 8
                           2007 Laserjolle Ranglistestævne
                           2008 EM Hobie Cat ca 120 både
                           2009 DM Piratjolle stævne ca 40 joller
                           2010 - 2012 vintertræning OL Sejlere
                           Desuden har ungdomsafdelingen siden 2004 afholdt holdsejlads og 

    udtagelsesstævner i de forskellige bådtyper
Brøndby Havn: 2012 Sailors Cup for 4. gang

2012 DM E-Joller

Ovennævnte vil ikke være muligt at gennemføre efter den foreslåede placering af vindmøller og 
hertil kommer at Dansk Sejlunion har nævnt Køge Bugt som det ene af 2 mulige områder i 
Danmark til gennemførelse af olympiske sejladskonkurrencer, hvis det skulle blive aktuelt. 

Generelt er Køge Bugt også iflg. Dansk Sejlunion et at de mest benyttede og foretrukne områder til 
kapsejladsstævner i Danmark og det bør derfor undgås at placere havvindmøller i Køge Bugt eller 
begrænse disse så sejlermiljøet ikke ødelægges.



Uddannelsesprogrammer for børn, voksne og handicapsejlads

Køge:             Har uddannelsesprogrammer til børn og voksne for surfere, joller og kølbåde
Mosede:         Har uddannelsesprogrammer i kølbåde,  Speedbådskort
Vallensbæk:   Har uddannelsesprogrammer for børn/voksne, Speedbådskort, Match 28 undervisning
Hundige:        Har uddannelsesprogrammer unge 40-60, voksne 30, handikapsejlads 20 pr. år

Brøndby:        Har uddannelsesprogrammer til unge og voksne ca. 20 pr. år

Der udvikles således dygtige unge sejlere på stribe i Køge Bugt, der gør sig stærkt gældende  ved 
stævner.

Til understregning af situationens alvor for brugerne af området er der vedlagt protest underskrifter, 
der er indsamlet på meget kort tid.

Med venlig hilsen

Underskrevet på vegne af nedenstående  

Hvidovre Havn 
Brøndby Havn
Vallensbæk Sejlklub 
Ishøj Havn
Hundige Havn
Mosede fiskeri- og Lystbådehavn
Køge Sejlklub 

Keld Mortensen Mosede fiskeri- og Lystbådehavn

Bent Jørgensen Sejlklubben Greve Strand
 



Bilag vedr. Vallensbæk

Det er Vallensbæk Sejlklubs ambition også fremover at afholde store nationale og 
internationale stævner

Vallensbæk Sejlklub har i gennem årene været vært for store nationale og internationale 
stævner. De har været afviklet med succes og med deltagelse fra både Australien, Sydafrika, 
USA og naturligvis vores europæiske sejlervenner. Køge Bugt er med andre ord verdensberømt 
for gode, store og velafviklede VM’er, EM’er og øvrige internationale sejlsports arrangementer. 
Det kræver plads og ressourcer at afvikle store internationale stævner med succes. Senest har vi 
afholdt VM for OK-jollerne, der stillede med et historisk højt deltager antal på 150 joller. Det 
store deltagerantal betød, at banen havde en startlinje på 700 m.
Det er Vallensbæks Sejlklubs ambition at kunne være vært for store internationale stævner også 
i fremtiden. De store stævner kræver et stort sejladsområde, hvor inden for der uhindret kan 
afvikles sejladser uanset vejr og vindforhold. I sejladsbestemmelserne er angivet, hvor lang tid 
en sejlads ideelt skal være, og det betyder, at banerne skal være længere, hvis der er god vind 
end hvis der er let vind. På samme måde er angivet, at banerne skal ligge med en bestemt vinkel 
på vinden, og derfor skal sejladsområdet være fleksibelt 360 grader i en bestemt radius. Dertil 
kommer, at for nogle sejlbådsklasser som f.eks. Tornadoen er der krav om, hvor tæt på land 
banerne må være. For Tornadoen er kravet 1 mil. Ideelt behøver vi derfor et stort og meget 
fleksibelt sejladsområde for at kunne imødekomme de krav og behov der er når banerne skal 
ligges til de store stævner.


