
1995  Vindmøllepark på Tunø Knob 
 
Den 22/2-1990 kunne 

Houborgerne læse i 
avisen, at der blev 

boret i havbunden på 
Norsminde Flak tre 

kilometer fra land. Det 
var planlagt, at verdens 

første park med møller i 
havet skulle placeres 

der. Projekter var 
anslået til at ville koste 

ca. 37 mill. kr., der 

skulle hentes fra op 
mod 2000 andelshavere 

i Århus/Odder området. 
Dette projekt blev dog 

aldrig til noget. 
 

Danmark er siden starten af 1990`erne i stigende grad blevet et vindmølleland. Som 
led i et pilotprojekt blev der i 1995 opstillet 10 vindmøller på Tunø Knob, der sammen 

med de tidligere 11 møller opstillet ved Vendeby nord for Lolland indgik i et forsøg, 
der skulle afdække møllernes indflydelse på havmiljøet, fugle- og fiskelivet og de 

ændrede forhold for lystsejlere og sommerhusejere langs kysterne. Vindmølleparken 
på Tunø Knob vest for øen har en højde på 45 meter og producerer strøm til 2800 

husstande. Diverse undersøgelser har vist, at møllerne ikke vil give gener for 
dyrelivet i området. Det er Midtkraft, der har opført møllerne.  

 

Ifølge artikel fra Odder Avis den 
27/11-1996 studerede Danmarks 

Miljøundersøgelse, Kalø gennem 
nogen tid fuglelivet fra et tårn, der 

stod på 3 meter vand ved Tunø. På 
billedet ser vi tårnet, da det ankom 

til Hou Havn. Undersøgelsen 
startede allerede inden møllerne 

blev rejst. 
Biologerne undersøgte, hvor tæt 

på møllerne fuglene landede, når 
de fløj ind om morgenen, hvor tæt 

på møllerne de søgte føde, og i det 
hele taget, hvordan de artede sig 

omkring møllerne. Periodevis 

stoppede Midtkraft møllerne en dag eller to, så biologerne kunne se, om fuglene 
reagerede på det og evt. artede sig anderledes, når møllerne ikke snurrede. Som 

tidligere nævnt har diverse undersøgelser vist, at der ikke er de store gener for 
fuglene ved møllerne. 

 
Senere er store vindmølleparker kommet til bl.a. Horns Rev Vindmøllepark 1 og 2 ved 

Blåvands Hug med i alt 171 møller og Anholt Vindmøllepark med 111 møller. Det er 
mølleparker med større kapacitet og støjende effekt, der giver anledning til flest 



protester især fra naturbeskyttelsesinteresser. Det er nemlig de store 
kæmpevindmøller placeret på land i naturskønne omgivelser, der er alvorlige klager 

imod. Heroverfor står ønsket om at frembringe mere vedvarende energi, så vi må 
håbe, der findes en god balance mellem ønskerne fremover. 

 
   

Vindmølleparken er i alle årene blevet 
passet af lokale. I 1995 købte Ole Grau, 

Hou HTS-Boats ”Havlit”, som i 
begyndelsen blev brugt, når han skulle 

lave service på møllerne. Senere overtog 
”Ternen” dette arbejde.      

   
 

 

 

Ole Grau og ”Havlit” – 1995 

 

Ole Grau solgte 20/12-2014 ”Ternen” til Palle Bust 
Johansen Pb Boats. Med i handelen fulgte kontrakt 

om vindmølle- og avisbetjening. Så vidt vides står 
Palle stadig for servicering af vindmølleparken.   
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Kilder 

• Diverse avisartikler 

• Billeder fra Bente Schou 

• Diverse artikler fra nettet 

 

 

 

 

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk 


