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Drikkevand, vindmøller og betalingsautomater er til debat

»DEBAT ‹

Der var engang en borgmester, 
som var ganske besat af vind. 
Så besat, at han fuldstændig 
mistede jordforbindelsen. Dag 
og nat drømte han om enorme 
vindmøller. De kunne slet ikke 
blive store nok! 

En borgmester har som regel 
gode forbindelser - og således 
også denne borgmester. Han 
kendte magtfulde mennesker 
både i de store energiselskaber, 
og naturligvis havde han også 
venner i Folketinget. 

Sammen skabte de et kæmpe 
projekt, som skulle placeres i 
Kappel, for der havde energi-
selskabet nemlig i forvejen 24 
små møller. Og hvem skulle 
dog have noget imod, at disse 
møller blev erstattet af nogle 
kæmpemøller?

Borgmesteren havde i for-
bindelse med drømmeprojek-
tet store planer om både et 
”vindakademi” og et ”oplevel-
sescenter”, som han skulle stå 
i spidsen for. Han forudså en 
strålende fremtid for sig selv 
og for de investorer, der skulle 
fi nansiere hans guldrandede 
projekt. Han havde gode talega-
ver, og han fi k hurtigt overtalt 
hele sit byråd - og senere også 
det nye byråd i storkommunen 

- til at nikke ja til planerne.
Det eneste, han glemte, var at 

tale med de naboer, der skulle 
leve op ad de nye kraftværker. 
At det ville blive et mareridt 
for dem, var han totalt lige glad 
med - for han havde jo fået over-
bevist alle magtfulde instanser 
om, at hans idé var eminent. 
Desværre mente heller ikke 
magtens mænd og kvinder, at 
naboernes bekymringer var 
noget, man behøvede at tage 
højtideligt. Så man kørte på!

Men naboerne blev meget 
vrede, og de kæmpede imod 
med næb og kløer. I næsten 
otte år kæmpede de - tilsynela-
dende forgæves, for de havde jo 
hverken magt eller penge. Selv 
om der i det nye byråd var poli-
tikere, der godt kunne se, at der 
kunne være problemer forbun-
det ved at bo for tæt på de store 
vindmøller, så skulle projektet 
gennemføres på trods af at:

AT man vidste, at den gamle 
borgmester var inhabil fra star-
ten

AT man vidste, at der mange 
af de steder, hvor kæmpevind-
møllerne er blevet rejst, er sto-
re problemer hos naboerne, der 
ikke kan sove ordentligt, bliver 
stressede og ikke kan opholde 

sig udendørs og nyde deres ha-
ver, når møllerne larmer

AT man vidste, at naboerne 
ikke kan sælge deres ejendom 
for en rimelig pris - og derfor 
bliver stavnsbundne, selv om 
de ikke kan holde ud at leve på 
deres sted.

AT man vidste, at grundejer-
ne, der lægger jord til møllerne, 
forgyldes med tocifrede milli-
onbeløb og derfor forføjer sig 
langt væk fra projektet

AT man vidste, at kun yderst 
få af de naboer, der bor i nær-
heden af projektet, har råd til at 
investere i møllerne, og derfor 
er de absolutte tabere

AT man vidste, at der er en 
undersøgelse i gang, der skal 
forsøge at belyse møllernes 
sundhedsskadelige effekter, 
hvorfor så store mølleprojek-
ter, som der her er tale om, bør 
udskydes

AT man vidste, at …. osv. 
osv.

For der var jo allerede nik-
ket ja - og derfor kan projektet 
tilsyneladende ikke stoppes 
på trods af, at man ved, at det 
vil være ødelæggende for alle 
- bortset fra investorer og for 
jordejerne, der kommer til at 
bo i behagelig afstand fra møl-

lerne.
Flere af landets ministre, 

hvis domicil ligger langt fra 
kæmpevindmøller, har ikke på 
noget tidspunkt vist vilje til at 
forstå vindmøllenaboernes sto-
re problemer, endsige lytte til 
dem. Derimod har de bedyret, 
at man bare kan klø på! Blæs 
på naboerne, de brokhoveder!

Så man har jo ryggen fri, selv 
om man godt kender til konse-
kvenserne. Men politikerne kan 
aldrig komme og påstå, at de 
ikke kendte til problemerne.

Kappelprojektet bør begra-
ves - under alle omstændighe-
der bør det genbehandles på 
grund af den gamle borgme-
sters inhabilitet - og på grund 
af, at man med den viden, man 
har i dag, godt ved, at så store 
møller slet ikke skal stå tæt på 
mennesker!

At man gennemfører et pro-
jekt, som man er bekendt med, 
kan betyde ruin og mareridt for 
mange borgere, er en skænd-
sel.

Kirsten Nielsen
Engestoftevej 64
4990 Sakskøbing

Den gamle borgmesters drømmescenarie - naboernes mareridt

(Reaktion på debat-
indlæg af direktør Mette Obel 
Jepsen, 25. juli).

Nu bliver vi for alvor utrygge 
ved indvindingen af drikkevand 
ved Erikstrup til Femern-forbin-
delsen. 

Femern A/S har gennemført 
en vurdering af de miljømæs-
sige konsekvenser, og Lolland 
Kommune har vurderet på Fe-
merns A/S’ vurdering. Det følger 
godt nok i tråd med alt det, der 

er foregået i Lolland Kommune 
siden sammenlægningen. 

Man skal jo være fl ink, når 
det er sådan en stor god kunde, 
det drejer sig om. De geologiske 
forhold er sådan, at det er me-
get få steder, der i dag dannes 
grundvand. 

Vi har et meget intensivt dre-
vet landbrug med planteavl, der 
er drænet næsten overalt. Det 
grundvand, vi har, blev dan-
net for mange år siden - me-
get af det inden D.D.T. Bladan 

og Round Up blev almindelige 
sprøjtemidler.

Er det uvildige geologer, der 
har foretaget undersøgelserne? 
Hvad siger Geologisk Institut 
til, at verdens reneste drikke-
vand skal bruges til støbning i 
de mængder? Og hvad med kli-
maforandringerne? 

De er gået helt hen over ho-
vederne på Lolland Kommunes 
byrådsmedlemmer, mens de har 
stirret sig blinde på det kom-
mende hul i tunellen. I år er det 

varmeste år nogensinde, der er 
målt. Om ikke så mange år er det 
måske folk på Lolland, der skal 
drikke afsaltet havvand til helt 
andre priser end dem, Femern 
A/S skal betale - for selvfølgelig 
får de rabat. Det er jo en lidt fi -
nere kunde end ”de andre”. 

Det er dybt beskæmmende at 
se den underdanighed over for 
Femern A/S. Stop det mens tid 
er. Dette grundvand bliver al-
drig gendannet, og imens slår 
klimaforandringerne til for fuld 

kraft. Kan jeres samvittighed 
bære det?

Der er den fordel ved at være 
politiker, i et demokrati har man 
intet ansvar, hvis fl ertallet er på 
plads i beslutningsprocessen.

Tommy Jensen
Vestenskovvej 19
4900 Nakskov

Vand-vid

Svar til Kenneth Nielsen,
Bøgevej 5b, 4862 Guldborg 

I et læserbrev i Lolland-Fal-
sters Folketidende 21. juli 2014 
udbeder Kenneth Nielsen sig 
svar på sin henvendelse til 
Scandlines om, at højden på 
betalingsautomaten ikke pas-
ser, når kunden kører i en høj 
bil.

Jeg vil gerne beklage den 
uheldige oplevelse, Kenneth 
Nielsen har haft ved vores be-
talingsanlæg i Rødby. 

Hos Scandlines gør vi alt, 
hvad vi kan for at servicere 
vores kunder bedst muligt og 
må ganske enkelt konstatere, 
at der her har været et pro-
blem, vi ikke har været op-
mærksomme på. 

Scandlines har som et resul-
tat af henvendelsen holdt et 
møde med Kenneth Nielsen, 
hvor vi sammen har set på an-
lægget og diskuteret forskel-
lige løsningsmuligheder. 

Efter dette møde er vi gået 
i gang med at gøre vores be-
talingsautomater mere fl ek-
sible, så også kunder i høje 
biler uden vanskeligheder 
kan betjene automaterne og 
dermed tage en tur med en af 
vores færger. 

Scandlines modtager gerne 
gode råd til optimering af vo-
res systemer og besvarer alle 
spørgsmål. En fejl i mailpro-
grammet var desværre skyld 
i, at Kenneth Nielsen ikke 
modtog vores svar. Det er der 
nu rådet bod på.

Jeg glæder mig til at byde 
Kenneth Nielsen velkommen 
om bord igen.

Henrik Søe
salg- og marketingchef, 
Scandlines Danmark A/S, 
Havneholmen 25, 8., 
1561 København V.

Mere fl eksible
betalings-
automater
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