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ENERGI: Rasmus 
Helveg får ikke den 
rigtige historie af 
vindmøllelobbyi-
sterne på Christi-
ansborg.

Af  Willem van Hees,
Sørupvej 34,  
Holmegaard
og Erica Heyckendorff,
Sørupvej 38, 
Holmegaard
Sparresholmgruppen

Vindmølleindustrien har i 
20 år tæppebombet os med 
gode møllenyheder, og her 
i Sjællandske den 28. maj 
nu stiller også klima-, ener-
gi- og bygningsminister 
Rasmus Helveg (R) op som 
det glade sendebud: ” Vind-
møller producerede 54,8 % 
af landets strømforbrug i de-
cember og helt op til 61,9 % i 
januar”. 

Det må være en fortalelse: 

Vindmøllerne producerede, 
hvad der svarer 54,8%, for 
da de virkelig roterede, blev 
kun halvdelen af strømmen 
afleveret til danskerne, re-
sten blev eksporteret til vore 
nabolande billigt, da de også 
har strømoverskud, når 
det blæser. Det er nemlig en 
udbredt misinformation, at 
danske elværker ”bare” kan 
lukke helt ned, når det blæ-
ser i kortere eller længere 
perioder. 

Ekstremt afhængig
Samme dag kom Charlotte 
Søndergren fra Dansk Ener-
gi med meddelelsen om, at 
Danmark fra at have været 
selvforsynende med strøm 
fra vore højtudviklede 
kraftvarmeværker (99 % af 
udledningen renses), nu er 
”ekstremt afhængig” af im-
port af strøm, fx fra kul- og 
a-kraft. 

Så, Rasmus Helveg, når 
du lægger øre til vindmøl-
lelobbyisterne på Christi-

ansborg, får du ikke hele 
historien. Men det er måske 
heller ikke meningen? Vind-
møller er politik, og pro-
jektet at gøre os fri af fossil 
energi er blevet synonymt 
med vindmøller. 

Kritiker blev fyret
Samtidig er kritik af den en-
sidige satsning på vindmøl-
ler blevet politisk ukorrekt. 
I sidste måned blev profes-
sor Henrik Møller, Ålborg 
Universitet, fyret, angive-
ligt fordi han har påvist, at 
de beregningsmetoder for 
støj, som mølleindustrien 
og miljøministeriet har ud-

viklet, ikke er retvisende 
og undervurderer generne 
fra møllestøj. Dansk Energi 
får nok også lukket munden 
igen?

En ting har Helveg dog ret 
i: Vi kan spare CO2 ved ener-
giforbedring af vore boliger. 
Derfor burde Helveg, udover 
kun at røgte sit klima- og 
energiministerium, tilgode-
se sit bygningsministerium 
og den brede befolknings en-
gagement ved at øge støtten 
til energiforbedringer. Pen-
gene kan passende tages af 
de mange milliarder, der går 
til den stærkt subsidierede 
opsætning af vindmøller. 

Minister som sendebud
for vindmølleindustrien

Willem van Hees og Erica Heyckendorff: »Kritik af den ensidige satsning på vindmøller er blevet politisk ukorrekt. I sidste måned blev professor 
Henrik Møller, Ålborg Universitet, fyret, angiveligt fordi han har påvist, at de beregningsmetoder for støj, som mølleindustrien og miljømini-
steriet har udviklet, ikke er retvisende og undervurderer generne fra møllestøj.« Foto: Per Christensen

» Rasmus Helveg, når du lægger øre til vindmølle-
lobbyisterne på Christiansborg, får du ikke hele histo-
rien. Men det er måske heller ikke meningen? 

Willem van Hees og Erica Heyckendorff

Lille mand

Af Børge Eibye
Vesterstræde 1F
Stubbekøbing

Venstes partitop har i man-
ge år i tide og i utide forsøgt 
at plante fortællingen om 
Lars Løkke som den lille fol-
kelige og glade poliiker, der 
påtog sig alle danskernes po-
litiske bekymringer. 

»Lille Lars fra Græsted« 
var en mand af folket, som 
langsomt af Venstres pres-
setjeneste blev bygget op 
som »den bedste politiske 
håndværker« på »Borgen«. I 
disse dage bliver dette man-
tra gentaget igen og igen, 
selvom kendsgerningerne 
og EB’ s afsløringer viser en 
lille mand både af statur, af 
karakter og med en moral 
så stiv som »ryggen på en 
regnorm«.

Venstres hårdtprøvede 
ordfører Inger Støjberg har 
gentagne gange på det sene-
ste udtalt, at der i Venstre 
»er højt til loftet og langt til 
døren«.

Dermed mener hun sik-
kert, at der skal meget til, før 
Venstres top smider Løkke 
»på porten«. Det siger hun, 
når hun blive spurgt om, 
hvorfor Venstrefolk har 
fundet sig i, at deres toppro-
filerede og ustyrligt dygtige 
formand i årevis har brugt 
af skatteyderbetalte bidrag, 
partimedlemmers kontin-
genter og private firmaers 
donationer, som så ikke er 
blevet opført i regnskabene. 

Altsammen andres penge til 
formandens private forbrug 
af tøj, sko, rejser, smøger, 
fadbamser og restauration-
besøg. Nu kommer røster-
ne fra baglandet så højt, at 
Venstres topfolk kan høre 
det, selvom der er så højt til 
loftet og så langt til døren, at 
al den uvedkommende og ir-
riterende støj nu når Løkke 
og hans historiefortællende 
frænder. Derfor står flere 
frem og beder Venstres bag-
land om at »holde mund« og 
tage drøftelserne internt. 

Som om det hjalp noget! 
For vi hører nu, at flere sjæl-
landske Venstrefolk holdt 
mund på forretningsud-
valgs-mødet, fordi der skul-
le tages hensyn til det kom-
mende EU-valg. Det hjalp 
heller intet!

Derfor klinger det hult, 
når Hernings Venstre-borg-
mester og Venstres næstfor-
mand går ud og beder bag-
landet og potentielle vælge-
re om at »holde kæft«. Ven-
stre er Danmarks mest libe-
rale parti! Det siger Venstre 
selv, men det er ikke Dan-
marks mest demokratiske 
parti. Det viser de seneste 
kendsgerninger! Fortællin-
gen om »Danmaks dygtigste 
politiske håndværker-Lille 
Lars fra Græsted« krakele-
rer. Lars Løkke Rasmussen 
er lille af statur og format, 
men også med en svag ka-
rakter og en endnu svagere 
moral.

Lars Løkke har
en svag karakter

Svar til Skaarup

Af Mette  
Reissmann
MF, (S)  
udlændinge-
og integra- 
tionsordfører 

Jeg beundrer Peter Skaarup 
(DF) for hans vedholdenhed. 
I de seneste måneder har 
han gentagne gange her i de-
batspalterne i Sjællandske 
fremmalet det ene skræm-
mebillede efter det andet af 
regeringens udlændingepo-
litik. Og hans utrættelighed 
synes at fortsætte. 

For 27/5 kan man her i 
avisen igen læse Skaarup 
påstå, at regeringens udlæn-
dingepolitik har medført 
stigning i antallet af asylan-
søgere. 

Det er rigtig smart reto-
rik. Men Skaarup glemmer 
én ting: det er præcis lige så 

svært at få asyl i Danmark 
i dag, som det var under 
VK-regeringen, hvor Dansk 
Folkeparti dikterede udlæn-
dingepolitikken. Vi oplever 
ganske rigtigt en stigning 
i tallene. Men det giver god 
mening, når krigene raser i 
verdens brændpunkter – for 
eksempel i Syrien, hvor der 
desværre har været borger-
krig siden 2011. 

Regeringen fører en stram 
udlændingepolitik, men der 
er intet nyt i, at det for Dansk 
Folkeparti aldrig kan bli-
ve stramt nok. Til gengæld 
har vi gjort reglerne mere 
rimelige ved at afskaffe 
Dansk Folkepartis pointsy-
stem, der favoriserede rige 
og højtuddannede udlæn-
dinge. Det ændrer dog ikke 
ved at regeringen fortsat 
står ved en stram og robust 
udlændingepolitik. Hvor 
længe Skaarup vedholdende 
vil påstå andet – mod bedre 
vidende – kan jeg ikke svare 
på.

Utrolig utrættelig


