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Aktiespil 2014
Pengepræmier for i alt 146.000 kr.

jv.dk/aktiespil · sydbank.dk/aktiespil

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

Vejen skal 
følge op på sejr 
Fodbold, jyllandsserien: I
dag klokken 14.00: Sæd-
ding G IF – Vejen SF.

VEJEN: Efter en sejr i sidste
kamp er Vejen klar til at
tage udfordringen op mod
Sædding, der ligger ikke
mindre end tre point under
Vejen, som er i den rigtige
ende af rækken. En ny sejr
vil sende Vejen helt frem i
den helt sjove ende, men
vestjyderne vil formentlig
gøre deres for at få vigtige
point ind på kontoen.

Kampen er den vigtigste
hidtil – de omtalte tre point
kan bringe Vejen helt til
tops i puljen. Både træner
og spillere tror på mulig-
heden for udbytte i Sæd-
ding. ss

Gesten skal
til Kolding B
Fodbold, serie 3: I dag klok-
ken 14.00: Kolding B – Ge-
sten IF.

GESTEN: Det bliver uden
tvivl en utroligt tæt kamp
mellem Gesten og Kolding
B. Begge har fået noget af
en hård start på sæsonen.
Begge hold trænger derfor
til point, og det bliver en
vanskelig kamp for Gesten-
mandskabet. ss

SPORT

VEJEN: Der er gennem de se-
neste årtier blevet langt fær-
re gårdejere i Vejen Kommu-
ne, men landbruget og føde-
varebranchen er fortsat me-
get dominerende, når det
gælder om at skabe arbejds-
pladser.

Op mod hver fjerde ar-
bejdsplads i kommunen
skyldes direkte eller indi-
rekte landbruget – langt fle-
re i en gennemsnitskommu-
ne. Det gælder bl.a. de 72
job hos Big Dutchman, som i
går indviede et nyt domicil
på godt 5.100 kvadratmeter
på Vestermarksvej ved mo-
torvejen i Vejen.

3.500 kvadratmeter an-
vendes til lager og produk-
tion. Administrationen sid-
der på de sidste 1.600 kva-
dratmeter.

Virksomheden har i man-
ge år haft adresse på Park Al-
lé, men ved at tænke i nye
produkter er der blevet
brug for mere albuerum. 

– Tidligere beskæftigede
vi os mest med udvikling,
salg og montage af fo-
dringsanlæg til dansk og
norsk svineproduktion. Vo-
res nye produktsortiment -
inventar og et udvidet mar-
kedsområder - åbner op for
nye muligheder til både ek-
sisterende og nye kunder.
De nye produkter fylder en
del mere end de andre. Der-
for har vi brug for ekstra
plads, siger direktør Hugo
Holm, som roser Vejen

Kommune for et meget ef-
fektivt samarbejde.

– Vejen Kommune er et
rigtigt godt sted for virk-
somheder i landbrug og fø-
devaresektoren. I traf en be-

slutning om at bygge, netop
som krisen kom. Det er me-
get modigt. Tak fordi I valg-
te at blive i her, sagde borg-
mester Egon Fræhr i sin tale
ved indflytterfesten. 

Han konstaterede også
med et smil, at der åbner en
stor arbejdsplads i land-
brugsbranchen hver uge i
Vejen Kommune. 

I sidste uge var det Danish

Crown i Holsted.
Big Dutchman i Vejen eks-

porterer ca. 20 procent af
produktionen til lande som
Ukraine, Rumænien og Let-
land.

Bedre plads til nytænkning
Indflytterfest: Big Dutchman, der bl.a.
fremstiller staldinventar og fodrings-
anlæg, indviede i går det nye hoved-
sæde på Vestermarksvej i Vejen. 

FA K TA

Big Dutchman
■ Big Dutchman i Vejen er
specialiseret i udvikling, pro-
duktion, indkøring og salg af
processtyringer samt fod-
ringssystemer til svinesek-
toren. Firmaet tilbyder nøgle-
færdige, højteknologiske
fodersystemer med alt nød-
vendigt udstyr – fra korngrav
og siloer til male- og blande-
anlæg og tør/vådfodringsan-
læg. 

Fem mand klippede det røde bånd – adm. direktør Hugo Holm, økonomidirektør Kurt Lund, formanden for Landbrug og
Fødevarer Martin Merrild, borgmester Egon Fræhr og arkitekt Brian Mortensen. Foto: Steen Rasmussen

Af Steen Rasmussen,
sra@jv.dk

DEBAT

Kommunens embedsmænd
har ved flere lejligheder
sagt, at når loven er over-
holdt, er der ingen støj-
problemer ved kæmpe-
vindmøller. Det står også
på deres hjemmeside. Men
det passer ikke.

Der er en række eksem-
pler på ulykkelige menne-
sker, der har fået deres liv
ødelagt af støj fra kæmpe-
vindmøller, og som føler
sig stavnsbundet i usælge-
lige boliger.

Kernen i problemet er
den støjbekendtgørelse,

som Christiansborg-politi-
kerne, godt hjulpet af vind-
møllebranchens lobbyister,
har skaffet os på halsen.

Bekendtgørelsen inde-
holder støjgrænser. Men
kun støjgrænser, der gæl-
der ved to vindhastigheder,
nemlig 6 og 8 meter pr.
sekund. Ved alle andre
vindhastigheder (fra 0 til
35) er der ingen, altså in-
gen grænse for, hvor meget
en vindmølle må støje. 

Det er logik for perle-
høns, at en sådan bekendt-
gørelse ikke yder naboerne
en pind beskyttelse. 

Og se så her, hvordan
Vestas i en brochure nær-
mest praler med, at de kan
styre deres møller, så de
præcist overholder græn-
serne ved bestemte vind-

hastigheder, men buldrer
løs ved alle andre:

”V112-3,0 MW er en stille
vindmølle selv under op-
timal drift, men den er
endnu mere stille ved
støjsvag drift. Vindmøllen
kan operere i konfigurer-
bare tilstande, som holder
sig inden for definerede
decibel-områder, uden at
det påvirker produktivite-
ten i nogen væsentlig grad.
Det gør V112-3,0 MW per-
fekt egnet til brug hvor
som helst i verden, hvor
der er opsat støjgrænser.”

Det betyder, at de kan
neddrosle møllerne hvis
det blæser 6 eller 8 meter
pr. sekund, eller hvis der
skal foretages målinger.

Det er en tilståelsessag.

Støjbekendtgørelsen gælder
kun ved to vindhastigheder

Kurt Hjort-Gregersen,
Føvlingvej 6, Føvling, 
skriver:

VINDMØLLER

Borgmesteren talte ved
slagteriet åbning om for-
hindringer, der skulle ryd-
des af vejen.

Vindmøller på slagteriets
grund. Vind1 var allerede i
2012 rundt i Jernbæk om-
rådet og planlægge op-
stilling af 12 møller og
havde måske allerede ind-
sendt byggeansøgninger.

Formanden for miljø og
teknik, Jørgen Bruun, ved
det i hvert fald.

Begge dele viste kommu-
nen, da den i sin klimastra-
tegi plan 2012 pålagde sig
selv at bruge VE-energi.

Med denne plan i bag-
hånden siger borgmeste-
ren, at de skal opstille
vindmøller. Det virker som
om, det hele har været
planlagt siden slagteriets
ankomst.

Kommunen har dispen-
seret fra afstandskravet på
28 gange møllehøjde, for at
Jernbæk-området kan være

der sammen med slagte-
riets møller. Selvom kom-
munen ved begge borger-
møder sagde, at de ikke
kan lave dispensationer fra
loven/lovgivningen.

Borgmesteren i den gam-
le Holsted kommune sagde
efter en demonstration på
Holsted-rådhuset mod
ekstra møller i Jernbæk-
området, at nu skulle der
ikke flere møller op der.

Hvilke interesser er det,
man ønsker at imødekom-
mer her.

Byrådsmedlem Jørgen
Bruuns interesser, der
består af en håndfuld møl-
ler på hans jord samt salg
af tre ejendomme til Vind1,
hvoraf den ene er Sørens,
som Jørgen Bruun købte,
da han vidste, at der skulle
stå en mølle der, er de
eneste umiddelbare inte-
resser, der er i området.

Der synes at være megen
personsammenfald om-
kring Jørgen Bruun. 

Det er ikke i orden, at
vindmølleplanen skal træk-
kes ned over hovedet på
os, fordi kommunen skal
pleje egne interesser frem-
for borgernes.

Der er megen
personsammenfald
om vindmøller

Aage Kristensen,
Sekærvej 6, Holsted,
skriver:

VINDMØLLER


