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Begrundelser for underskrift på opfordring fra Initiativgruppen for 
Bornholms Havvindmøllepark til Dan Jørgensen fra Alle os, der ønsker en 
folkeligt forankret og demokratisk grøn omstilling NU! 

 

jeg tror der er bred stor opbakning til www.bornholmshavvind.dk  

Jeg syntes en folkeejet havvindmøllepark vil være fantastisk på alle måder  

Det er så vigtigt at vi er medejere til vores fremtid 

 
den skal bare OP :) 
 
Jeg skriver under fordi jeg som tidligere mangeårig miljøchef på Bornholm har 
arbejdet intenst for "den grønne Ø". Og fordi jeg ser frem til at kunne investere i 
denne folkeejede havmøllepark. 

 
En folkeejet havvindmøllepark er vigtig for demokratiet, fællesskabet og forståelsen 
for vigtigheden af vedvarende energi 
 
Danmark har brug for projekter som dette, der involverer borgere aktivt i at fremme 
den grønne omstilling. 
 
Det er et rigtig godt projekt!  

fordi afbud giver ikke en mening 
 
For miljøets skyld 
 
Jeg skriver, fordi vi ikke kan tillade os at sidde på hænderne i forhold til klimaet.  
 

Det er implicit! 
 
Fordi det er så vigtigt at passe på vores verden til gavn for vores efterkommere, 
natur og dyreliv. 
 
Jeg vil gerne have lokalproduceret, grøn vindstrøm og jeg kan heller ikke følge 
klimaministerens argumentation for at fastholde arealreservationen. 

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at støtte de grønne udvikling på energiområdet og 
mener vedvarende energi er den eneste fremtidsikrende løsning. 
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Jeg støtter Bornholms havvind 
 
Havvindmølleparken på Rønnebakke er en central komponent i bestræbelserne på at 
lave Bornholm grøn - og kolliderer i øvrigt ikke, i min forståelse med statens planer 
om en energiø. Derfor bør ministeren omgøre sin beslutning og give tilladelsen. 

 

Jeg underskriver fordi vedvarende energi, kan give vores børnebørn en 
overlevelsesmulighed. 

 
Vindmølleparken skal da bare op hurtigst muligt. 
 
Kom nu ind i kampen Dan. Pas på klimaet og gem dig ikke bag udgifter pga Corona  
 

jeg vil gerne økonomisk købe andele i projektet da vindmøller hører til på havet og vi 
ad åre så for fjernet landvindmøllerne. 
 
 

Jeg mener at initiativet er fantastisk, derudover ser det ud til at der snart skal 
alternativer på bordet da det eksisterende energiforsyning BEOF,s bestyrelse 
tilsyneladende nu er i gang med at dræne kassen før de forlader en synkende 
skuden. Det bør naturligvis også gerne være før de får held til at frasælge net delen 
så de også kan få fingre i disse millioner. 

 

Bæredygtig Bornholm 
 
Ideen er så god, at den fortjener at blive ført videre til glæde for hele Bornholm 
 
Vi skal have grøn energi, og gerne på en måde, som giver færrest mulige gener.  

Jeg har sommerhus på Bornholm og synes det er en god ide. Vil kunne se møllerne 
fra sommerhuset i Arnager 
 

Et grønt projekt til glæde for alle..... Har altid syntes grønne projekter indenfor stat 
går for langsomt! Hvis dette private initiativ kan få den grønne linie til at gå 
hurtigere,så er jeg på😎👍 Støtter også gerne økonomisk når den tid kommer ♥ 



3 
 

 

Den til enhver tid siddende regering skal støtte op om klimavenlige lokale tiltag, der i 
denne sag tillige er bred lokal opbakning af. 

Bornholm er afhængig af søkabel til Sverige. Jeg mig at se kan det her give grøn 
vedvarig energi der forsyner Bornholm direkte 

Det er uforståeligt, at staten ikke kan se visionerne i en folkeejet havvindmøllepark. 

Vi mærker allerede konsekvenser af klimaforandringer, hvorfor så stoppe et godt 
initiativ fra borgere som af egen hånd og egne midler vil gøre noget ved problemet. 
Ethvert lille skridt imod klimaforandringer hjælpe helheden. 

 
Jeg støtter dette projekt og vil være med til at Bornholm blive CO2 neutrale 
 
Det kan ikke gå stærkt nok med alternativer til fossil energi. 
 
jeg tror på lokalt medejerskab, da det giver en reel mulighed for medbestemmelse 
og hermed større angegement og fællesskabsfølelse. Hvad angår elregningen, der jo 
er en voksende økonomisk post i borgernes liv, så forestiller jeg mig en nemmere 
tilgang og transperens af de årlige beregninger - og hermed kunne undgå den årlige 
frustration over elregningens komplekse, upædagoiske og profitorienterede 
opkrævningsmønster. Jeg drømmer om en medmenneskelig og mindre kompleks 
afregningsmetode, som giver borgere en reel mulighed for at forstå hvad de betaler 
for.. 

 

Jeg er 100% enig i Bornholms havvind synspunkter i denne sag. Der er behov, 
parkerne kan sameksisterer til fælles fordel og bakker op om Bornholm visionen 
2032 

Jeg vil gerne støtte et miljø beskyttende initiativ som kan producere strøm og synes 
en er dejligt det er er privat initiativ 

Det er så vigtigt at få en lokal vindmølle park. 

Det er vigtigt Bornholm kan få mere bæredygtigog særligt folkeejet energi 

Supervigtigt at befolkningen er inddraget i den grønne omstilling. 
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Det er ren fornuft.  
 

Jeg bor på Bornholm og vil gerne have energi nu ,der ikke er fossil eller fra træerne 
eller atomkraft fra Sverige. Det nu vi skal rykke. 

Jeg er tilhænger af grøn energi 👍  

Det kan ikke gå for hurtigt  

Jeg kommer tit på øen og vil gerne hjælpe at sikre grøn strøm til Bornholmere og 
gæster 

Dan Jørgensen er en sløv padde! Som klima-minister virker han ikke, naturen og 
miljøet kan ikke vente på at han tager sig sammen. 
 

Jeg skriver under fordi jeg mener vi har travlt med at stille om på vedvarende energi. 
Samtidig er jeg modstander af de store landvindmøller, fordi naboernes livskvalitet 
bliver ødelagt. En havvindmøllepark ser jeg som det eneste fornuftige . Meget gerne 
folkeeje, så har vi indflydelse hvad og hvornår der bliver til virkelighed 

At forsinke et konkret projekt i den grønne omstilling, endda demokratisk forankret i 
befolkningen er helt hen i vejret. Det vil stå færdigt langt inden energiøprojektet, og 
vil næppe være en konkurrent. Som husejer på Bornholm er min støtte ikke rent 
principiel, jeg ser frem til at få leveret strøm fra den folkeejede havvindmøllepark 

På høj tid at vi udnytter naturens kræfter istedet for de kræfter der systematisk 
nedbryder vores skov og natur 
 

Borgere og erhvervsliv står sammen om at fremme en for Bornholm, og måske, 
verden gunstig udvikling - og det vil en Klimaminister stille sig i vejen for? Er han ikke 
sat i verden for at sikre et bedre klima? 

 

Jeg støtter andelstanken og en demokratisk forankret grøn omstilling! 

Jeg naturligvis ønsket en Ø hvor vi er selvforsynende med energi på en måde der 
generer få mennesker 
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"Fordi, jeg ønsker, at grøn omstilling bliver Bornholms kendetegn og fordi en 
folkeejet vindmøllepark giver lokalt engagement. En vigtig faktor for vores køb af 
bolig på Bornholm i 2020 var lokale initiativer og lokalt engagement i relation til grøn 
omstilling. 

 

Selvfølgelig skal vi have de vindmøller 
 
At sikre lokalbefolkningens indflydelse på levering af egen energi må da være en 
vigtig opgave. 
 
Det er vigtigt at vi som lokalbefolkning gør alt hvad vi kan for at være med i Den 
Grønne Omstilling / Bright Green Island. Tak for Jeres indsats 
 

Det er utroligt vigtigt af afvikle sort energi og erstatte den med grøn energi. For mine 
børn og børnebørns skyld. 
 

Fordi det er en framragende ide og helt rigtigt med folkeeje! 
 

Jeg skriver på trods af, at vores vindmøllefolk påstår, at klimaministeren frygter 
konkurrence fra vores hundrede megawatt. For det første er jeg sikker på, 
ministeren er tilhænger af et liberalt samfund. For det andet har og får ministeren 
med det argument masser at spænde ben for. Imens græsset gror... 

Det er vigtigt 
Kære Dan Jørgensen. Jeg skriver under på dette opråb, fordi jeg er bornholmer og 
beder dig passe godt på Bornholm. Vi bliver som landsdel meget tit klemt og 
uretfærdigt dårligt behandlet - præcis som det skete i maj 1945. Du kan din historie - 
så lad det ikke formynderisk ske igen, at der atter bliver trådt på os bornholmere! På 
forhånd tak. 

Jeg går ind for grøn energi og hvorfor ikke bruge naturens resurcer til god energi. 
 

Jeg støtter dette gode og givtige projekt.  
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Fordi det er vigtigt med lokaltejet elproduktion 
 

Det er et fantastisk initiativ. Det styrker Bornholm image og ry som en grøn ø, og er 
dermed godt for Bornholm. Men bedst af alt er det godt Danmarks projekt om at 
gøre landet grønnere og grønnere og grønnere.... 

 

Det er vigtigt med lokal opbakning til projektet. 
 

Vi skal igang hr minister  

Bornholm som grøn ø må have 1. prioritet for øen. 

 
Vi skal have gang i den grønne omstilling NU.. 😀 
 
Jeg syntes det er en god ide,hvis vi skal promovere os som en grøn ø.  

Det er rigtig vigtigt at vi får endnu mere vedvarende energi!!! Denne vil virkelig få 
stor betydning. 

 
Jeg skriver under for jeg tror at en bornholmsk ejet havvindmøllepark vil gavne 
forståelsen for den store havvindmøllepark. 

Jeg skriver under, fordi NU skal vi i gang!  
 

Fordi jeg ønsker det bedste for Bornholm, hvor jeg kommer fra. Og fordi vi skal 
tænke på fremtiden, med de mest miljømæssige løsninger. 

Private grønne investeringer er nødvendige og fornuftige i en grøn omstilling. 
 

Jeg har haft vindmølle anparter og gerne ser mere alternativ energi. 
 

Jeg går ind for ren energiforsyning 
Det er vigtigt for de kommende generationer at der handles nu. Hvis Dan Jørgensen 
ikke vil støtte et initiativ, bremser han i virkeligheden udviklingen, direkte imod 
regeringens intentioner. 
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Der skal være plads til foreningsejede initiativer på energiområdet. 
 

Jeg bor på Bornholm og støtter den grønne omstilling! 
 

Jeg støtter initiativet fra Bornholm om kystnær vindenergi. 
 
 

Energi bør være ejet af den lokale befolkning. Ikke kun store profitsøgende selskabe. 

 

Afgørende at den grønne omstilling er under folkelig forankring og ejerskab. 
 

Jeg skriver under fordi Bornholms Havvind er et lokalt supplement til den også 
vigtige 2 GW vindmøllepark. Steen Ebdrup 
 

Det skal gå HURTIGT med den grønne omstilling! 
 

Grøn energi er vejen frem 🌞  
 

Den bornholmske Havvindmøllepark skal selvfølgelig have sin tilladelse. Det er et fint 
eksempel på et lokalt initiativ og projekt, som kan være forbillede mange steder til 
gavn for verdens klima. 

Jeg er fra Bornholm og syntes det er mega fedt private er med i oprettelsen sf 
vindmølleparken 

 
Der er brug for klima handlinger NU  

Vindmøller skal ud på havet. Ikke på land. Så godt initiativ. 
 

Jeg underskriver fordi det er vigtigt 
Dette er et godt intiativ som giver mening 
 
Vi har brug for en bæredygtig energiproduktion nu og fremadrettet. Bornholm skal 
være klima neutral på energisiden i 2025. 
 

Godt initiativ 
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Vi har brug for meget mere vindenergi. I min optik er en havmøllepark det eneste 
rigtige på Bornholm - og det går alt for langsomt Havde "man" været vågen i tide 
kunne vi allerede nu kunne forsyne hele øen med havvindmøller hvis vi var koblet på 
den store park ved Rügen. Det havde blot krævet vi fik x Møller i området og en god 
kabelforbindelse 

 

Jeg er enig med initiativtagerne 
Jeg gerne vil støtte det og får i lov til at starte projektet køber jeg og gerne aktier. 🙂 

 

Jeg synes det er det mest fornuftige at plasere Møllerne i havet hvor de ikke generer 
bornholmerne 

Vil bruge naturens energi også ved bornholm 

Det er min overbevisning, at vi som ø, er afhænge af vindenergi, men samtidig er vi 
også afhængige af vores natur på øen. Derfor er det afgørende, at Bornholm får 
mulighed for at etablere en havvindmøllepark indenfor en overskuelig fremtid. 

 

Det går for langsomt med den grønne omstilling 

 
Det kan ikke gå hurtigt nok med at komme igang med omstillingen til rigtig grøn 
energi.  
 

Jeg skriver under fordi at jeg som DSU’er synes at regeringen er nølende omkring 
klimaet 

Jeg skriver under fordi jeg støtter at vi med projektet har mulighed for at styrke 
vores grønne lmage ved at have vores egen grøn vedvarende energi på Bornholm. 

 
Klima og miljø  
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Fordi jeg finder initiativet vigtigt og særdeles relevant. Det er meget trist, at 
ministeren tilsyneladende vil forhale/forsinke et godt initiativ med fremtid i 

Jeg elsker Bornholm og jeg vil øen det bedste ♥ 

 
Jeg støtter den grønne omstilling på Bornholm- 
Jeg skriver under, fordi jeg støtter tanken om en borgerejet havvindmøllepark nær 
Bornholm, der vil kunne være et vigtigt bidrag til grønne omstilling. 

Jeg støtter al vindkraft for at nå målene med 0 co2 

 
Jeg skriver under fordi jeg er kæmpe fortaler for at passe på vir natur og planet Og vil 
så gerne vi blir mere bæredygtige og Jeg støtter ikke på nogen måde, at fjernvarme-
værkerne brænder vore ø’s mange Skove og regering den måske forbyder vi små 
huse med brændeovne ikke Mere tillades at brænde vires ever skovbrænde i i huset 
og at “elnet øst“ stadigt bliver ved at bruge CO2 typer fabrikation til at mave bires 
elektricitet! Jeg er i bund og grund med på f at få denne ø mere grøn og bæredygtig! 

Jeg skriver under fordi det er en rigtig god idé 

Giv lokalsamfund mulighed for at tage handling på den grønne omstilling, som vi alle 
skal bidrage til 

Vindmøller er det rigtige at gøre og Bornholm er og bør være, en grøn ø. 
 
 
 

Jeg synes vores klimaminister bør lytte til den fornuftige argumentation fra 
Bornholms havvindmøllepark. 
 
 

Det er en fantastisk idé.  

Fordi jeg bor på Bornholm og mener grøn energi er vejen. Og det kræver nogle 
"ofre" for at komme der til... 

Som født bornholmer er dette en god og fornuftig plan. 



10 
 

Det er meget vigtigt at vindenergi bygger på lokalsamfundet og græsrødderne. 
 

Lokal grøn energi er bare en god ide! 
Jeg går ind for kystnære vindmølleparker. Det er fremtiden. 
 
 

Vi har brug for en folkeejet grøn omstilling 
Vi har sommerhus på øen, hvor vi har deltaget i energiforforsøg. Vi kunne også være 
interesseret i at investere i anlægget 
 

Det er det eneste rigtige at gøre. En borger ejet vedvarende energikilde. Det har helt 
klart min underskrift. Så må vi bare håbe at kommunen ikke frasælger vores elnet, så 
vi dermed mister den gevinst 

 
 
 

Grøn ø😍 
Jeg støtter grøn omstilling, og overvejer selv at flytte til dejlige Bornholm. 

Vi skal gøre alt for at få så meget grøn energi som muligt 
 

Jeg skriver under her fordi jeg går ind for grøn energi - udnyttelse af det, som 
naturen giver os. 
 

Jeg synes det vil hjælpe Bornholm med at få både en større betydning for 
grønenergi. Men også få flere arbejdspladser som vi har hårdt brug for 

 

Det er meget vigtigt at der gives tilladelse 🧐 

Fordi omstillingen haster  

Vi vil have grøn omstilling nu!  

DK har brug for grøn omstilling - og grøn strøm. Med folket ombord. Det her er et 
forbilledligt projekt! 
 

vi skal have så meget vedvarende energi som muligt 
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Vi har er huset på Bornholm. Vi kommer til Bornholm siden 1982. Der er næppe 
coronainfektioner! Bornholm er ikke Kopenhagen!! 

 

Jeg har sommerhus på Bornholm - og jeg mener, at regeringen er alt for langsom til 
den grønne omstilling og for dårlig til at medtage mindre, lokale bidrag til at 
reducere CO2 udledningen. Lad os nu komme i gang på Bornholm. 

Mere vedvarende energi, Mere demokratisk ejerskab 
 

For at Danmark kan nå sine fornemme klimamål, skal alle gode kræfter arbejde 
sammen og bidrage. Et folkeligt initiativ som SÅ godt som Bornholms Havvind passer 
ind og fremmer både statslige og kommunale strategier og mål skal ikke forhindres 
af administrative restriktioner, som - eftersom staten ikke selv vil bryuge kystnære 
områder til vindeenergi - ikke længere har nogle berretigelse. 

Anette sonne  

Jeg tror den vil styrke den lokale stolthed og det lokale tilhørsforhold. 

 
Det er vigtigt den grønne omstilling er lokalt forankret  

Jeg skriver under, fordi det går for langsomt med den grønne udvikling. 
 

Et folkeejet initiativ hvor motivation og energi er for mennesker der har et personligt 
forhold til projektet . Og et værdisæt som tilgodeser miljøet. 

 

Dan Jørgensen må have misforstået vores hensigt, at skaffe “grøn” strøm til 
Bornholm. 
 

Jeg synes, at det er godt at have vindmøller på havet, og at staten ikke skal forhindre 
lokale initiativer indenfor natur og miljø. 
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Jeg skriver under fordi vi står midt en klimakrise der kræver al den handling der 
overhovedet kan lade sig gøre og at det simpelthen ikke kan passe at vores 
klimaminister stiller sig i vejen for grøn energi! Hvis Bornholm gerne vil have en 
folkeejet vindmøllepark, skal de uden tvivl have det. Det er et virkelig godt initiativ! 

 
lokalt ejerskab .minus monopol 
 
jeg skriver under fordi, jeg vil være med til at sætte skub i den grønne omstilling  
 

Det er vigtigt Bornholm har sit egen elforsyning især nu hvor man vil sælge elnettet. 
godt initiativ. 
 
 
 

Jeg skriver, fordi vindmøllelaug og folkeejede møller er en god ide! Jeg har selv haft 
en andel i Middelgrundens vindmøllelaug i godt tyve år 

 

Vi skal støtte øerne 
 
Fordi det ikke kan gå hurtigt nok.  

Jeg ønsker at støtte den grønne omstilling lokalt! 

Det er vigtigt at vi for en havvindmølle park, og Dan Jørgensen børe genoverveje 
dette, og drøfte det med de andre partier i forliskredsen til klima forliget. Før han 
melder noget ud og kommer med dårlige undskyldninger hvor han blander æbler og 
pære. 

 

Jeg gerne vil støtte lokalt ejet energi, og håber så samtidig at kommunalpolitikerne 
kan se, at dette projekt hænger sammen med el-nettet, som derfor ikke skal sælges 
for at redde øens hovedløs fjernvarmedisponering. 

 

Det lyder som et glimrende initiativ!  
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Jeg ønsker en hurtigt og bred national klimaforandring som i vid udstrækning er 
folkeligt båret 

 
Grøn Ø. Selvfølgelig  
 

Selfølgelig skal vi ha vindmøllerne på Rønne Bakke. Vi Bornholmere tænker grønt. 

Jeg skriver under, fordi jeg tror på, ar det er noget godt for Bornholm. 

jeg kommer meget på Bornholm og er optaget af hurtigst muligt at få gang i så 
meget grøn omstilling som overhovedet muligt. 

 

Vi skal væk fra fossile brændstoffer. 
Jeg underskriver fordi det er et godt demokratisk initiativ der befordrer den grønne 
omstilling for Bornholm. 
 

Vi har brug for ren strøm  
 

For at støtte op om et godt projekt  
 

Jeg foretrækker havbaserede vindmøller frem for landbaserede vindmøller, der efter 
min mening negativt påvirker landskabet. Selvom dette synspunkt også koster mere. 

Jeg går ind for projektet!  
 

vindmøller skal være på havet 
 
Klimaindsatsen går for langsomt!  

Det er på tide at der sker noget med klimaet😀 
 

Det er soleklart, at vindmøllerne skal til søs og ikke skæmme på land. Min fulde 
opbakning til vindmølleparken i Østersøen ved Bornholm. 

 
Fordi det er mig nærliggende at nedskære co2, udslippet, og siden 1986 været 
medlem af en vindmøllepark på Bornholm 
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Det med bæredygtighed og klima, er jo hult og falskt hvis ikke det er lokalt forankret. 
Giv os den mulighed og vi kan i sandhed gøre noget for klimaet 

 

Jeg kan forstå, at afslaget er kædet sammen med energiøen på Rønne Banke. Det er 
to heltforskellige projekter med forskellige mål. Rønnebakke-projektet skal levere 
grøn strøm til bornholmerne. Det må da være den grønne omstilling, også 
regeringen ønsker. 

Det er godt projekt, som viser, at det er muligt at fastholde et demokratisk element i 
den grønne omstilling. Den grønne omstilling må ikke reduceres til kun at være et 
spørgsmål for de store kapitalforekomster. 

Vi skal have grøn strøm med lokal forankring 
 

Jeg ønsker flere vindmøller, og gerne så mange som muligt på havet. 
 

Vi skal da støtte det grønne initiativ på Bornholm - alt andet er da helt gak! 
 
 

Jeg ønsker at gøre Danmark til et grønnere sted at lave 
 

Vigtigt med grøn energi  

Fordi vi skal støtte gode initiativer der fremmer grønne løsninger for Bornholm, jeg er 
sommerhusejer men flittig beboer der. Og vi har brug for masser af grønne initiativer - tænk hvis 
vi kunne gøre Bornholm helt grøn! VH Hanne 

 
Alt skal sættes ind i kampen mod klimaforandringer 
 
Kloden har brug for hurtig grøn omstilling  

Vindenergi er fremtiden, og vindmøller skal ikke stå på land 
 

Grønt borgerinitiativ skal støttes 
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Det folkelige medejerskab er vigtigt for den grønne omstilling... 
 

Ønsker at støtte et godt initiativ 
Godt initiativ, Bornholm velegnet som testø. 

Et godt lokalt initiativ, der viser at vi bornholmere vil en grøn vej 
 
 

En kystnær havmøllepark med bornholmske ejere er en god ide, og kan fint supplere den store 
statsejede vindmøllepark til energiøen. Desuden er det ikke givet, at energiøen bliver til noget, og 
der er langt til 2030 

 

Jeg mener at vindmøllerne er vigtige for fremtidens energiforsyning og forstår ikke den tøven 

 

Det er det eneste rigtige 👍  
 

Godt lokalt projekt - og med korrekt sigte på den grønne fremtid. 

 
Jeg og min firma (Bornholm & Bæredygtighed) mener Bornholm fortjener at blive den bæredygtig 
ø som den har potentiale til at blive! 

Ministerens afslag giver ingen faktuel mening 

Vi skal have flere vindmøller og solceller 
fordi vindkraft selvfølgelig skal fremmes 
Det er vigtigt 
Det er bæredygtigt 
Jeg skriver under fordi den miljøvenlige omstilling i Dnamark går for langsomt! Og det er netop 
løsninger som dette der er brug for, hvor man engagere borgerne i kampen imod global 
opvarmning. 

Jeg skriver under fordi den grønne omstilling er vigtig; særlig når det kan ske på en måde hvor 
lokalområderne, der skal huse infrastrukturen, selv ønsker det og har et stort medejerskab. 
Derfor er Bornholms havvind så vigtig. Og ikke kun for Bornholm, men for mange lokalområder i 
Danmark og i Europa. 
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Det er et super initiativ.  
 

Den grønne omstilling skal ske hurtigere!  
 

Det er vigtigt med folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi 

 
Vi skal have et borger ejet og styret energilaug som kan forsyne Bornholm og dække vores el-
behov  

Jeg støtter det gode lokale initiativ og undrer mig virkelig over, at Dan Jørgensen siger nej til 
denne placering, når Ørsted udtrykker, at det er en god ide og vil supplere hinanden godt. De står 
IKKE i vejen for hinanden!!!! Så kom nu, inden det er for sent!!!! 

 

Det vil fremme beskiftelsen på Bornholm. 
Fordi at jeg støtter op om, at Bornholm skal være en 100% grøn energi ø 
 

Det er vigtigt! 
Mener vi bør have vedvarende energi her på Bornholm også. 

 
Vedvarende energi er vigtig 
Demokratisk og folkelig grøn omstilling er afgørende og skal ikke bremses af regeringens nøl. Det 
er vigtigt at regeringen bakker op om sådanne initiativer, sådan at ideen om at almindelige 
borgere nemt kan købe andel i VE også spredes til andre dele af landet. 

 

Et indlysende godt projekt, lokalt ejet og drevet, helt i linje med sund økologisk strategi. 

Jeg er varm tilhænger af vindkraft.  
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Det er helt afgørende at vi forstår at kampen for grøn omstilling kræver et folkeligt oprør mod 
markedsgørelsen af hele vores energisektor. Vi ser store kapitalinteresser der gennem særaftaler 
monopoliserer energiforsyningen og sikrer sig profit uden at det skaber udvikling i 
lokalsamfundet. Socialdemokratiet fortsætter desværre på mange måder den tidligere regerings 
opgør med de folkeejede forsyningsselskaber og hvile i sig selv princippet til fordel for en 
neoliberal markedsgørelse af sektoren. 

Jeg skriver under fordi dette er en no-brainer. Et folkeligt engagement i den grønne omstilling er 
altafgørende, så med mindre der er ekstremt gode grunde, så bør Staten støtte op her. 

 

En vindmøllepark eget af "folket" er vejen frem. 

 
En arealreservation skal give mening. Ophæv den hvis det giver mere mening.  
 

Afvisningen ingen mening giver  
 

Medejerskab af grønne projekter sikrer folkelig opbakning. Mangel på medejerskab er i øjeblikket 
den største hindring for grønne projekter - som eksempelvis solcelleparker og vindmøller 
produceret udelukkende med profit for øje af store selskaber. Derfor støtter jeg det bornholmske 
projekt. 

Det er vigtg med folkelig forankring i den grønne omstilling. OG fordi potentielle fremtidige 
kommercielle interesser ikke skal overtrumfe en grøn lokal vision. Særligt ikke, når der ikke 
arealmæssigt er overlap. 

 

Jeg skriver under fordi, det er fantastisk at et lokalt borgerinitiativ sammen med erhverv rykker på 
klimadagsordenen ved at ville etablere 100MW vindstrøm. Minder om den gamle 
andelsbevægelse. 



18 
 

Jeg skriver under, fordi det er et ekstremt godt initiativ og regeringen skal bakke op om 
borgerinitiativer der handler om den grønne omstilling i stedet for at sætte en kæp i hjulet på 
sådanne projekter! 

 

der bør plads til fokeejede vindmøller - det forhindrer modstand mod vedvarende energi 

Dan Jørgensen siger et og gør noget andet. »Jeg skal være den første til at glæde mig over, at 
stadig flere danskere gerne vil gøre noget for at hjælpe den grønne omstilling, selv vil handle og 
forlanger af politikere, at de har muligheder for at gøre noget grønt" råber han dybt nede fra 
Ørsteds lomme. 

Jeg synes den grønne omstilling er vital og hvis denne kan være borgerejet vil den være mere 
bæredygtig. 

 
Folkelig forankring og initiativ er nøglen til grøn omstilling. 
 
Der skal gøres noget ved miljøet NU, og der er tilsyneladende ikke nogen gode argumenter for at 
dette projekt skal forsinkes! 

Jeg underskriver - som kommunalbestyrelsesmedlem - opråbet i forlængelse af den 
støtteerklæring kommunalbestyrelsen i september 2019 godkendte i forbindelse med 
“Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark”‘s ansøgning stilet til Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeren om frigivelse af arealet på Rønnebakke, så initiativgruppen kunne få 
foretaget en forundersøgelse mhp en egentlig projektering af en 100 mW havvindmøllepark i 
området. 

Det er vigtigt at støtte dette initiativ som fremmer den grønne omstilling. 
 

Det er tåbeligt at blokere for dette folkelige grønne initiativ 
 

Borgerdrevet energi er godt 
Jeg skriver under, fordi jeg ønsker en hurtigere grøn omstilling. Jeg er selv fra Bornholm, men bor 
pt. I Grønland, men har dog planer om at bygge hus og flytte hjem til Bornholm om nogle år. 
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Det med borgerinddragelse og engagement i klimakampen er helt afgørende for legitimiteten 

 

Vi bliver nødt til at tænke fremad, i forhold til grøn energi, desuden er er fornuft i at gøre det, vi 
alle er afhængige af, til folkeeje, især i lyset af den skandaløse Dongsag. Vi skal ikke sælge ud af 
vores arvesølv! 

Jeg er bornholmer! 
Fremragende initiativ, det er rigtigt set med lokal forankring. Med liberale briller giver det al mulig 
grund til at lave dette projekt. Det maa storpolitik og store firmaer respektere og ikke staa i vejen 
for. Det kaldes konkurrence og det er synd hvis veletablerede spillere kan bruge en politisk 
konkurrencearena til at stoppe for en lokal mindre konkurrent. Er staten til for folket, eller er 
folket til for staten? 

Stop snøleriet, der er brug for alle hænder, der ønsker grøn energi 
 
 

Jeg synes det er en fantastisk idé med en havvindmøllepark. 
 

Grøn og bæredygtig omstilling er nødvendig, projektet er på lokale hænder og støttet af Dansk 
Naturfredningsforening 

 
Jeg er enig 
Jeg skriver under fordi grøn omstilling ikke skal vente, fordi je mener lokal forankring i 
udkantsområde er en styrke. 
 

Fordi det i 2020 er den så absolut rigtige vej at gå! 

Bred støtte fra forskellige organisationer peger mod at det er et ok projekt. Godt med mere grøn 
energi. Og lokal forankring sikrer større opbakning 

Vi skal handle nu. Klimakrisen er akut.  
 
 
 

Støtter lokalt forankret energi projekt 
Jeg synes vi skal have mere grøn strøm 
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Danmark, Bornholm, befolkningen og bornholmerne har brug for at samles om, understøtte og 
have ejerskab til dette væsentlige bidrag til vores allesammens klimaomstilling... 

 
 

Bornholm braucht grünen, eigenen Strom 
Bornholm, forbrændingsfri ø kræver mere vindenergi! 
 
 

Fordi jeg anser den folkelige forankring for central i den grønne omstilling. 
 
 
 
 
 
 

Jeg skriver under fordi jeg finder det uforståeligt og uforsvarligt i forhold til vores fælles fremtid, 
at initiativer som Bornholms havvindmøllepark ikke understøttes af vores regering. Hvordan skal 
vi opnå et 70% mål, hvis ikke der igangsættes udvikling? 

Støtter helhjertet at omstilling til energiproduktion fra vind og sol skal ejes af og være til gavn for 
borgerne og ikke kun aktionærer i store multinationale selskaber. Ministeren må beslutte om han 
vil være minister for klima, miljø og borgere eller for selskaber og aktionærer. 

 

Har sommerhus på Bornholm  

Grønne tiltag kommer alle til gode.  

Ja til folkeejede vindmøller  

Hurra for folkeejede klimainitiativer! 
Vort miljø er vigtigere end en ministers udsagn 
 

Jeg skriver under fordi det er nødvendigt  
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Jeg mener bornholmerne er på den helt rigtige vej og at vi alle burde klappe i hænderne over 
dette initiativ. Se i Svendborg hvor 3 Møller nærmest har skabt borgerkrig. Dan du er da en no-
brainer det her. 

Jeg skriver under fordi det er den eneste vej frem 

 
Jeg underskriver dette opråb, da den grønne omstilling ikke kan vente bl.a. støttet af at EU i deres 
European Green Deal definerer klima og miljøudfordringerne som "this generation's defining 
task". De argumenter fremlagt af klimaminister Dan Jørgensen ang. ikke at ville ophæve 
arealreservationen som forhindrer dette projekt ikke er overbevisende. Derfor støtte til den 
videre etablering af en 100% lokalt og folkeejet kystnær havvindmølle park ved Bornholm. 

 
 

Vind er vedvarende og klima venlig energi. Som en grøn ø, bliver vi nød til at efterleve de 
målsætninger der er sat for at lave mindst mulig belastning på miljøet. Og forhåbentlig blive selv 
forsynende med tiden 

Vigtigt og skønt projekt som fortjener gennemførelse. 

Dette er et fantastisk borgerstøttet initiativ, som skal understøttes. 

Vores grønne omstilling kan ikke vente! 
Vi skal i gang! 
Det er et skønt tiltag med en havvindmøllepark og komplet uretfærdigt at regeringen vil afvise 
det! 
 

 
Folkejet finansiering af grøn omstilling, kan kikstarte lokale grønne initiativer over hele værten. 
Det er dog også vigtigst for mig ikke at skabe polemik, som hindre Ørsted i at etablere den større 
vindmøllepark. 

Jeg skriver under fordi folkeeje og bæredygtighed er vejen frem! 
 

Det virker jo helt forrykt at blokere dette projekt fra ministerens side. 
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Jeg skriver under fordi det er helt afgørende at lokale projekter kan realiseres, hvis klimakrisen 
skal løses. Dan Jørgensens nej til dette gode projekt er ufattelig dumt og arrogant. 

 
Det er det helt rigtige for vores klima og selvforsyning 
 
Min kone siger det - og jeg kan godt lide vindenergi  

Det er godt og fremtid orienteret projekt  

It is a smart idea  

Der er fornuft i det  

Hvorfor skal det altid være store firmaer overfra. 
 
 

Jeg skriver under, fordi dette er et vigtigt og folkeligt forankret projekt på vejen til et grønnere 
Danmark, og bureaukratiske regler skal ikke stå i vejen for det! 

 
Jeg støtter et fornuftigt og bæredygtigt valg. 
 
Vi må have mere grøn strøm og i en demokratisk ejerformer. Ikke firmaer i skattely. Den grønne 
omstilling må ikke ende af om en malkeko for kapitalen. 
 

Den grønne omstilling kan KUN gå for langsomt!! 
 

Det er fantastisk m vindenergi, mere a det. 
Når der snakkes om kontrasten mellem klimaindsatser og den sociale velfærd er der her en 
decideret perfekt mulighed for at sammensætte begge i en positiv sammenhæng - hvis 
klimaministeren altså ønsker at tage det alvorligt 
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Jeg er dybt, dybt bekymret for klimaet og af at vi - på trods af mange fine ord - pt gør for lidt for 
sent. Borgerdrevne vindmølleinitiativer er en af de vildt gode ting vi kan gøre for klimaet, og det 
ville være super ærgeligt og skuffende signal at sende, hvis man ikke imødekommer det 
engagement med velvillighed. Jeg elsker Bornholm og håber virkeligt de kan få deres vindmøller 
op at køre i 2025, men det kræver de kan rykke snart. Så jeg håber du vil hjælpe med det 

 

der skal gang i den grønne omstilling, og med folkelig opbakning går det bedst. 
 

Modsat Dan Jørgensen er jeg ikke ligeglad med miljøet 
 

Jeg skriver under fordi jeg støtter initiativet. 
Fordi det er eneste løsning for fremtidens energi kilde “tænk grønt” Yderlig skaber det 
arbejdespladser at bygge og holde kørende. At de står på havbunden er ikke sårbart for naturen. 
Selv arbejdet off-shore med vindmøller. Set en live optagelse fra “ATV” undervandsrobot under 
kabel træk på havbund. Torsk flokkes rundt om TP “tårn” måske endda med til øge bestanden af 
fisk i Kattegat. Da det er forbudt område at fiske i Anholt vindmøllepark. Samme kunne ske på 
Bornholm. 

Lokal selvbestemmelse er ikke en hindring for den danske nations bidrag til nedsættelse af CO2 
og omstilling til grøn energi. Giv Bornholmerne den vindmøllepark, de ønsker! 

Jeg skriver under fordi hvis lokale gerne vil have vindmøller til gavn lokalt, så skal det IKKE 
forhindres fra centralt hold. 
 
 

Regeringen skal ikke sætte en stopper for lokale klimaprojekter 
 

Planen om fællesskab er god stil  

Jeg er tilhænger af vindmøller, og jeg vil gerne have, at Bornholm bliver energineutral. 
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Jeg skriver under, da jeg går rigtig meget ind for miljøet og naturen 🙂 
 

Jeg skriver under fordi jeg har fuld tillid til Bornholmernes drømme og dømmekraft. Hvis de siger, 
at det er en god idé, så bakker jeg op! 

 

Naturligvis ska den vindmøllepark etableres. Igen en af de sager som er totalt ulogisk. Grøn energi 
er grøn energi. Så Dan Jørgensen - kom nu ind i kampen her også. 

 
Jeg skriver under fordi jeg hylder den folkeejede model (I/S modellen). Altså den mødel, hvor 
private borgere på Bornholm får mulighed for at blive medejere af vindmøllerne ved at de 
tilbydes at kunne købe andele i projektet. 

Ønsker demokratiske og folkelige vindmølleparker i hele Danmark 
 

Jeg skriver under, fordi bureaukratiske forhindringer ikke bør forhindre gode, folkeligt baserede 
klimaprojekter. De folkelige fællesskaber bør nyde forrang i sådanne tilfælde. 

 

Jeg mener, at folkelige initiativer til støtte for den bæredygtige energiomstilling bør hædres, ikke 
hindres. 

lokal ejet VE er sagen.  

Grøn omstilling  

 


