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En bustur ud i
vindmøllernes land
80 stevnsboer havde sat det meste af
søndagen af til at
besøge kæmpestore vindmøller på
Vestsjælland. Både
modstandere og tilhængere af de store
vindmøller drog
afsted i en dobbeldækkerbus med
Bjarne Nielsen fra
Strøby Turist bag
rattet.

Det var dette syn, der mødte busselskabet fra Stevns, da der søndag
var inviteret til inspektionstur ud i det sjællandske vindmøllelandskab. Det er landets indtil nu største vindmøller på 140 meter, som
Kragerup Gods har stillet op. En enkelt mølle vil på blot to timer kunne producere lige så mange kilowatt-timer, som en almindelig husstand forbruger på et helt år.
Foto: Erik Nielsen

STEVNS / SJÆLLAND: Egentlig var der en ﬁn stemning
fra morgenstunden. Der var
heller ikke grund til andet.
Solen skinnede fra en skyfri himmel ned på et sjællandsk snelandskab, der
ikke ﬁndes bedre på postkort. Og da klokken nærmede sig halv ti, begyndte
bilerne langsomt af fylde
parkeringspladsen ved rådhuset i Hårlev.
80
forventningsfulde
stevnsboer havde sat hinanden stævne på opfordring
fra Stevns Kommune, der
havde inviteret på en bustur
med i alt otte kæmpevindmøller som udﬂugtsmål.
Først gik turen til Kragerup
Gods mellem Kalundborg

Godsforvalter Olav Ditlevsen på
Kragerup Gods stillede sig beredvilligt op på trappeafsatsen
til en af godsets store vindmøller
og svarede på spørgsmål.
Foto: Erik Nielsen

og Slagelse.
- Jeg glæder mig over, at så
mange modstandere, tilhængere og tvivlere er samlet her i bussen i dag, sagde
værten under dagens bustur, formanden for Plan- og
Teknikudvalget Lene Madsen Milner (V).
Hun slog derefter fast, at
det langt fra er vedtaget,
hvorvidt der bliver udpeget
egnede områder til at sætte
vindmøller op på Stevns.
- Det eneste, jeg håber for
dagen i dag, er, at I alle er
åbne de indtryk, der viser
sig, sluttede hun af.

Livlig diskussion
At der både var modstandere og tilhængere blandet
mellem hinanden, gav allerede på turen ud til første

destination en livlig debat
hen over ryglænene på bussens sæder.
- Når jeg hører de der dogmatiske krav, så bliver jeg
trodsig, lød det pludselig fra
et sæde bagude i bussen, da
en vindmøllemodstander
førte argumenter for sin
sag.
Modsvaret var følgende:
- Man bliver jo nødt til at
hælde alle argumenter ud
af posen for at blive hørt. Og
det er nu, det skal være.

140 meter til toppen
På Kragerup Gods har de
siden sommeren 2012 produceret strøm fra seks vindmøller, der yder 3,0 megawatt og er 140 meter høje.
Godsejer Birgitte Dinesen
og hendes samlever og for-

valter, Olav Ditlevsen, bor
selv som de nærmeste naboer til møllerne.
- Vi har satset hele Kragerup Gods på det her, sagde
forvalteren, mens hele selskabet fra Stevns stod under møllerne og hørte den
svagt, susende lyd, når møllevingerne pløjede sig igennem luftlagene.
30 millioner kroner per
mølle ganget op med seks
giver en samlet investering
på 180 millioner kroner. Siden møllerne er kommet op
at stå og producerer strøm,
har forvalteren selv stået
for salg at strømmen, og næsten hver uge er han vært
for en rundvisning som den,
borgere fra Stevns var vidne til søndag.
- De ser sgu da smukke ud,
som de står der i landskabet.
Er vi ikke alle enige om det,
sluttede godsforvalter Olav
Ditlevsen af med et glimt i
øjet, da han kørte med selskabet tilbage til hovedbygningen.
Han blev mødt med et rungende: NEJ!
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Møllemanden Madsen
Henrik Lando fra Barup mener ikke, der bør sættes kæmpevindmøller op nogen steder på Stevns.
Foto: Erik Nielsen

Den kritiske røst
STEVNS / SJÆLLAND: Flere
gange under busturen ud i
det sjællandske landskab
blev en kritisk røst luftet i
forhold til de ting, der blev
fortalt de steder, hvor selskabet nåede frem.
Henrik Lando bor i Barup og har på det seneste
sat sig meget ind i de store
vindmøllers univers. Det
har han gjort, fordi han og
andre i Barup er meget bekymrede for udsigten til,
at et område tæt på landsbyen kan ende med at blive
stemplet som egnet til store
vindmøller.
- Det står nu helt klart, at
vi faktisk kan sige nej til
kæmpevindmøllerne, siger
han.
Han peger i den sammenhæng på, at man ved, at
støj- og afstandskravene er
utilstrækkelige. Når man
kæder det sammen med, at
man kan sige nej til kæmpevindmøllerne, så står
det relevante spørgsmål
tilbage: Hvilke støj- og afstands-krav mener vi selv at

kunne stå inde for?
- Det må være det rigtige sted at starte. Og da
må vi ﬁnde troværdig og
velunderbygget dokumentation for, hvilke støj- og
afstands-krav, der er forsvarlige, når vi tager som
udgangspunkt, at naboerne
skal kunne sove om natten
og ikke må risikere skade på
helbredet, siger han.
Nogle taler for 2000 meter,
og de ﬂeste læger, som Henrik Lando har kendskab til,
går ind for 1500 meter,
- Endelig er der nogen, der
mener, at 1000 meter kan
være forsvarligt. Men sagen
er for mig at se, at der kun
er meget få steder på Stevns,
der opfylder selv 1000 meter-kravet. Det tyder for mig
på, at der simpelthen ikke er
egnede placeringsmuligheder på Stevns, og at vi derfor
skal gøre som Kolding og de
efterhånden adskillige andre kommuner, der udsætter eller siger nej til kæmpevindmøllerne.
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Efter besøget på
Kragerup Gods
fortsatte turen for
at besøge en mangeårig vindmølleentusiast: formanden
for Sydvestsjællands
Vindmøllelaug Hans
Madsen.
STEVNS / SJÆLLAND: Selvom
selskabet allerede var bagud i forhold til tidsplanen
efter besøget på Kragerup
Gods, så blev der lige tid til
en lille tissepause, inden
vindmølleturen gik videre mod Kyse, hvor en ægte
vindmølleentusiast
stod
klar til at tage imod. Hans
Madsen er mangeårig formand for Sydvestsjællands
Vindmøllelaug, og han er
begejstret for de møller, som
det siden starten på lauget
tilbage i 1987 er lykkedes at
få op at stå.
- Det tog dog 13 år, fra den
første ansøgning var sendt
af sted, til vi ﬁk tilladelse til
at sætte én af de store møller
op, fortæller Madsen.
Det siger noget om, at
mange formaliteter skal falde i hak, før det er muligt at
kalde sig vindmølleejer.
Hans Madsen møder i øv-

Hans Madsen er glad
for vindmøller, og
det lægger han ikke
skjul på.
Foto: Erik Nielsen

rigt allerede i morgen aften
op på Stevns, når interesserede kan høre meget mere
om folkeaktier i vindmøller i Holtug Forsamlingshus. Det sker klokken 20 på
foranledning af Klima- og
Energigruppen.

Rejsehold i skudlinje
Under besøget i Kyse kom
en anden busdeltager på banen. Det var Jens Pouplier
fra det såkaldte Vindmøllerejsehold under Naturstyrelsen, der repræsenterer

staten i forsøget på at hjælpe
landets kommuner med at
ﬁnde egnede områder til at
sætte vindmøller op.
Han kom hurtigt i krydsild, da det var tydeligt, at
mange modstandere ikke
tog hans ord for gode varer.
Der blev talt meget om lyden i den sammenhæng. Og
selv om det ikke sneede, så
føg det alligevel alle deltagere om ørerne med tal af
mange forskellige størrelser i decibel og hertz. Grænseværdier og disses troværdighed var til diskussion, og

statens repræsentant måtte
stå på mål for det hele.
Spørgsmålene var så mange, at spørgerunden måtte
genoptages i bussen, da selskabet vendte næsen hjem
mod Stevns.
I bussen svarede rejseholdets repræsentant beredvilligt på det, som han så sig i
stand til. En del af spørgerne mente at vide bedre på en
del af svarene, hvilket tonen
i den øverste etage på dobbeltdækkerbussen på ﬂere
tidspunkter bar præg af.
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