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Aktiespil 2014
Spil med på Børsen for 150 kr.

jv.dk/aktiespil · sydbank.dk/aktiespil

Læs mere om Sydbanks og JydskeVestkystens 
aktiespil i annoncen med tilmeldingskupon her 
i avisen.

TØNDER: Der er ikke rejst
vindmøller i Tønder Kom-
mune i syv år, men det bety-
der ikke, at der ikke arbej-
des i kulissen.

– Vi er allesammen under
voldsomt pres. Alle byråds-
medlemmer har fået hen-
vendelser fra bl.a. lodseje-
re, der lugter guld, siger den
konservative Henning
Schmidt.

Jørgen Popp Petersen
(Slesvigsk Parti) har kend-
skab til, at projektarbejdere
har stemt dørklokker de se-
neste fem år og tilbudt lods-
ejere penge, mange penge,
for at give plads til en mølle.
Beløb på tre millioner kro-
ner pr. mølle er i spil.

– Det her bliver alles krig
mod alle, fordi der er så sto-
re beløb i spil, siger Henning
Schmidt med henvisning til
den overordnede vindmøl-
leplan, som kommer til de-
bat i byrådssalen i aften. 

Står det til den konservati-
ve førstemand skal planen
afvises.

– Hvis valget står mellem
ingen eller 150 møller så si-
ger jeg ingen. Jeg er meget
utryg ved det her. Det er en
rædsel at køre syd for græn-
sen, og her hos os er der no-
gen, der er meget forhippet
på at opstille møller, siger
han.

Dansk Folkeparti, der sid-
der med afgørende stem-

mer for at hjælpe planen på
vej, har svært ved at finde
sine ben. Tirsdagens grup-
pemøde gav ingen afkla-
ring.

– Vi vil gerne have møller,
men vi vil ikke skæmme na-
turen eller skræmme turi-
ster væk, siger gruppefor-
mand Bent Paulsen.

Liberalt Alliances Birthe
Frikke så helst, at store møl-
ler placeres ude på havet.
Det vil også styrke Rømø
Havns position som service-
havn, siger hun

– Men jeg har også den
indstilling, at en lodsejer ik-
ke skal tjene mange penge
på bekostning af naboen, si-
ger Birthe Frikke, der som
udgangspunkt ikke vil
stemme for temaplanen.

Det vil SF's Søren Ebbesen
Skov til gengæld gerne.

– Helst så jeg vindmøller
på havet. Når det ikke kan la-
de sig gøre skal vores plan i
høring. Det er den eneste
måde vi kan få input fra be-
folkningen og dermed til-
passe planen. Succeskrite-
riet er, at gøre flest mulige
glade, siger han.

Borgmester Laurids Rude-
beck (V) erkender, at vind-
møller er et følsomt emne.
Både høringsperioden og to
borgermøde skal lodde
stemningen.

– Det er helt afhængig af
borgernes reaktion, hvilke
af de 19 udpegede områder
der har sin gang på jorden,
siger han.

"Det bliver
en krig alle
mod alle"
Modvind: Skeptikerne frygter både
store gener og massivt pres på at få 
rejst så mange møller som muligt. 
For der er millioner på spil.

Af Uwe Iwersen,
uiw@jv.dk

Henning Schmidt (K) fryg-
ter, at vindmøller vil skabe
splid og splittelse. Arkivfoto

Birthe Frikke (LA) har end-
nu ikke gjort op med sig
selv, hvordan hun stemmer
i aften. Arkivfoto

Jørgen Popp Petersen og
Slesvigsk Parti er skeptiske
over for den store plan.

,,
Vi vil gerne have møller, men 
vi vil ikke skæmme naturen 
eller skræmme turister væk.

BENT PAULSEN
GRUPPEFORMAND, DANSK FOLKEPARTI


