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Bilag 2 – Transskribering af interview med Anton Gammelgaard  
 

Interviewer:  

I: Frederikke  

 

Interviewperson:  

A: Anton 

 

(Det startede med lidt tekniske problemer)  

 

I: Hej Anton. 

 

A: Hej, så er der lyd igennem. 

 

I: Vi beklager, der var lige nogle tekniske problemer her.  

 

A: Ja, hvad er det nu i læser? 

 

I: Vi læser på Roskilde Universitet, TekSam Miljø og planlægning.  

 

A: okay, yes. 

 

I: Så det er til vores semester projekt at, vi snakker om de her problematikker der kan opstå blandt 

borgere når man skal implementere vindmøller. Vi har snakket med Odsherred Kommune som er 

meget interesseret i at finde ud af hvad man kan gøre for at fjerne den her borgermodstand. Vi har 

derfor fokus på borgerne.  

 

A: Odsherred kommune?  

 

I: Ja. Det er fordi at vi har kigget lidt på deres kommuneplan hvor der står at de har udset sig nogle 

steder hvor der er mulighed for at opstille nogle store landvindmøller og så vil vi bare gerne hjælpe 
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med at finde noget information til hvordan sådan en proces kan foregå på, på en god måde. Så er 

glade for at du vil bidrage.  

 

A: For det første er det dejligt at der er nogle der interesserer sig for det. Noget skal der jo gøres det 

er helt åbenlyst.  

 

I: Ja præcis. Vi skal lige høre om vi må nævne dit navn eller skal vi bare citerer dig som Viden om 

vind? 

 

A: Nej, i skal bare citere mig med navn, det er der ingen problemer i.  

 

I: Kan du kort introducere, hvad er viden om vind og hvad er det for et arbejde i laver?  

 

A: ja, altså viden om vind blev etableret for 7 år siden med det formål for branchen generelt både 

producenter af vindmøller og opstillere og developere og dermed også vindmølleejere hvor man 

oplyser fagligt og sagligt om vindmøller, derfor har jeg ikke nogen politisk agenda andet end at jeg 

skal give informationer om viden om vindmøller især på land. Det skal jeg formidle og informere om 

det vi oplever rundt omkring og det er primært i lokalaviserne og lokale medier og også sociale 

medier. Hvis der er noget der er alt for kralds, altså påstande som simpelthen ikke skal have lov og 

overleve som et sandhedsvidne, så modgår vi det. Jeg skriver modsvar i pressen og jeg forsøger at 

fastholde at debatten sker på et faktuelt grundlag og ikke på alle mulige følelser eller påstande som 

er forkerte. Så vi henvender os både til lokalsamfund og til journalister som også er en vigtig del af 

det her og politikere og beslutningstagere og potentielt kommende naboer som har brug for mere 

viden om, hvad er det med de her møller, er de sundhedsskadelige? Er de støjende? Og de traditionelle 

spørgsmål som i kender.  

 

I: Er det så tit andre der ligesom hyrer viden om vind eller bliver i også kontaktet af nogle 

aktører? Eller tager i selv kontakt? 

 

A: Vi bliver nogle gange kontaktet af en kommune eller en borgerforening, hvor kommunen de har 

en temaplan eller de har nogle planer hvor der skal afholdes borgermøde eller infomøder hvor de 

spørger om vi vil komme og være med i et panel og give et oplæg, sådan nogle har jeg været med i 
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mange af. Derudover så er der borgergrupperne som begynder at komme op nu igen, nu er det primært 

nede i Sønderjylland, hvor det er borgergrupper der har taget initiativet til at få sat møller op og så 

samarbejder de jo så ved en opstiller, det kan være et større selvskab eller en opstiller, men det er de 

lokale der starter med at afholde møder i lokalsamfundet og derfor har brug for nogle der kan hjælpe 

med at formidle nogle af de mere hardcore vindmøllefakta og der er jeg med til de der første 

borgermøder sammen med den her borgerforening eller gruppe af borgere eller det kan være en 

lodsejer forening i lokalområdet. 

 

I: Bliver I, I jeres arbejde hyret ind med det formål at i skal forbygge modtanden eller er det 

til at reducere allerede opstået modstand? Hvor er det i kommer ind i billedet? 

 

A: Jeg betragter mig selv som en der skal forebygge modstand. Jeg skal formidle den der saglige og 

faglige viden, som er på området altså i det omfang på peerreview materiale, fordi hvis man begynder 

at putte alle mulige andre ting ind i den her debat, så ved i godt hvor den ender henne. Så jeg ser det 

som min opgave at fortælle om den viden der eksisterer og primært med undersøgelser der er så 

danske som muligt, fordi på de fleste lokalmøder kan jeg se at udenlandske undersøgelser accepterer 

man ikke rigtig. Så jo mere dansk information og undersøgelser vi kan få jo bedre og jo mere 

uafhængig de er jo bedre.  

 

I: Er der mange af de her undersøgelser der er relevante?  

 

A: Jeg synes jo i hvert fald at kræftens bekæmpelse undersøgelse som vel er den største i verden med 

553.000 husstande over 30-40 år, det er et solidt stykke værktøj for de fleste også fordi den er jo 

anonym, hvorimod at jeg synes nogle at mange af de udenlandske undersøgelser som baserer sig på 

interviews er langt mere usikre fordi der er de her stærke følelser forbundet med vindmøller og hvis 

man går ud og interviewer folk som i forvejen har stærke holdninger, så synes jeg det er begrænset 

hvad man kan bruge de undersøgelser til, derfor synes jeg at kræftens bekæmpelse er interessant 

selvom den har nogle krøller der kan give anledning til ting der skal undersøges nærmere.  

 

I: Så var vi også nysgerrige omkring, hvornår i den her planlægningsproces i bliver inddraget? 
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A: Vi bliver spurgt typisk til de første informationsmøder, eller om vi kan deltage så folk med 

spørgsmål kan henvende sig eller at vi på anden måde leverer noget skriftligt materiale. Så det er i 

den meget tidlige fase. Vi kan også blive inviteret ind af kommunen til et borgermøde men det er ikke 

så tit som den anden vej rundt fordi kommunen tit er bange for at inviterer nogle som overhovedet 

har en relation til branchen og det har vi jo.  

 

I: Okay, hvorfor er det er du tænker at de er bange for det kommunen? 

 

A: Jamen det er jo at, kommunen vil jo gerne have at dem der deltager på mødet ikke har nogen form 

for kommerciel interesse i det her og der kan kommunen godt se på os der har det og det er jo heller 

ikke helt forkert men typisk det der sker fordi vi har nemlig en regel om at vi skal inviteres, ikke af 

nogle af dem der står bagved af økonomisk interesser dvs. projektudviklere, selvskaber dem tager i 

ikke imod invitationer fra, men vi tager imod invitationer hvis det er en borgergruppe eller officielt 

fra en kommune eller en kommunalbestyrelse medlem. Så det at det tit ender med, det er at vi 

fastholder princippet og så får vi typisk en henvendelse fra forening i en kommune eller et 

kommunalbestyrelsesmedlem som officielt inviterer os og så er det dem vi så og sige repræsenterer 

under mødet. 

 

 I: Okay. Nu snakkede du om at der var forskel på hvornår i nogle gange bliver inddraget, som 

regel er i med fra start men i kan også godt blive inddraget senere hen i den her 

planlægningsproces. Vil du sige at du kan mærke forskel forhold til det arbejde i gør hvordan 

det bliver modtaget af borgerne afhængig af om i har været med fra start eller om i kommer 

ind senere, er det forskellig reaktion på hvornår i bliver inddraget?  

 

A: ja, der er forskellige reaktioner, det kan være meget voldsomt nogle gange. Det skulle i opleve en 

dag i får chancen. Der hvor vi mest inddrages er i den tidlige fase og der hvor tingene fungerer bedst 

og der hvor der er stort lokalt engagement. Hvis jeg var jer, ville jeg kigge på de to projekter der kører 

nede i tønder kommune der kører lige nu. Den ene hedder “Harved”, som er lagt ind som officielt 

forslag, som er et samarbejde mellem en borgergruppe der hedder RVB, der går ind for 

erhvervsudvikling i Rejsby, Vodder og Brøns, det er en lokal samling borgergruppe som har meldt 

ud, vi vil bruge vindmøller aktivt til erhvervsudvikle vores område. De har så allieret sig med en 

opstiller, i det her tilfælde med det svenske Vattenfall og de har så forhandlet sig frem til en eller 
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anden deal på nogle og 40% på en ejerandel. Det er et stort projekt, det er 18 vindmøller af 6 mega 

watt, så det er en halv havvindmølle park og det ville give lokalområdet 140 millioner i møllernes 

levetid og det er tre bittesmå sogne i Midtjylland og det er klart at når vi kommer dertil og vi er oppe 

i at ejerskaberne bliver så store, så er det jo interessant for lokalområdet. Så det jeg synes der er det 

nye der er sket indenfor de sidste års tid er projekter som det, hvor det er lokalsamfundet der starter 

med at tage teten. Det kan også være nogle landmænd nede Ballum med 15 møller de vil erstatte med 

40 der står dernede nu på Ballum hede, og der er det lodsejerne der sammen med nogle lokale går ind 

og siger, hvis vi skal rejse nye møller på det her og det gør de så også med de 40 møller, hvilket også 

er Vattenfall, så vil vi have et stort ejerskab. Her bliver vi inviteret lang tid før kommunen bliver 

inddraget. Det var jeg i Ballum, der blev jeg inviteret af en forening i lokalområdet og der oplevede 

jeg jo at på grund af den her investering bakker op på en helt anden måde og de er jo faktisk 

igangsætterne. Så hvis vi kan komme mere derhen hvor at det lokalområde som er igangsætterne, det 

nytter ikke at det er Vattenfall som ejer 50% ejerskab der starter det her, det er der for mange følelser 

i, fundamentet skal være et lokalt engagement hvad enten vi snakker biogas, sol eller vind eller alt i 

den grøn omstilling, så skal det komme fra borgerne. Borgergrupperne har jo så brug for viden, 

kompetencer og til dels kapital og der kan de jo samarbejde med opstillere, dem er der en masse af 

rundt omkring både store og små, så kommer opstillerne, samarbejdspartnerne ind i anden række når 

projektet skal nærmere defineres og så går man sammen borgergrupperne og selvskabet til kommunen 

med et defineret forslag. Det giver i mine øjne nogle helt andre muligheder og begrænser modstanden 

og folk føler et reelt medejerskab. 

 

I: Hvor ofte er borgerne interesseret i de her ejerskab, eller er det mere virksomheder der er 

interesseret eller er det også borgerne?  

 

A: Det er også borgerne men i forhold til hvis du ser eller før havde man jo den V-ordning der udløber 

om kort tid. Den havde jo kravet om de 20%, at man skulle sælge andele for 20% i et givent projekt 

uanset hvor det var. Det fungerede jo bare ikke, det var ofte at de der andele slet ikke blev solgt og 

de havde ikke den der effekt at de lokale følte et reelt medejerskab. Så det her bliver jo skruet sammen 

på en anden måde de her nye tiltag, fordi der handler det om at der er nogle penge som generelt går 

til nogle foreninger som kan distribuere pengene til projekter, de kan vælge at støtte billig fjernvarme, 

eller noget der gør at der kommer flere børnefamilier og den lille lokale skole kunne blive støttet osv. 

Så det er mere til dels nogle fælles ting plus at de så får og det skal man så bestemt ikke forklejne at 
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dem der har jord indenfor nogle afgrænsninger, at de får x antal kroner per hektar og så får de nogle 

erstatninger som selvfølgelig og er betragtelige men omvendt må man jo også sige at det er de lokale 

som får generne. Så skal jeg gøre opmærksom på en sjov lille ”krølle”, tidligere har det jo været sådan 

at landmændene fik betaling for en mølleplads og for ikke ret mange år siden, der var der en 

tommelfingerregel der hed at landmanden fik cirka en million for en mølleplads der var én meter watt 

stor og det har været inde i projekterne, men nu er en landmølle i dag den de planlægger 5 og 6 mega 

watt, det vil sige hvis man skulle følge den samme økonomiske model skulle landmændene jo have 

5-6 millioner og det ved vi godt at det dur ikke, for så er alle landmændenes naboer imod, men hvis 

man i stedet for, siger og det er det de har gjort i Harved, landmændene skal bare have en normal pris 

for sin mølleplads og derudover siger man at alle de jordejere der har jord i et meget stort område 

omkring møllerne, der er det op på 1300-1400 hektar, de får 15.000 kr. per hektar og så når det bliver 

præsenteret sådan, så er der ingen af landmændene der ved om de får en mølleplads, de skal nikke til 

den model inden at det bliver besluttet hvor møllerne kommer til at ligge. Det har de gjort og det 

gjorde de. Så også blandt lodejerne er der så en større fordeling af pengene, det er ikke den lykkerider 

af en landmand der var heldig at møllen blev placeret på hans jord, med at den jalouxsi det giver i 

lokalområdet. Så dels så har lodejerne altså fået den her model der gør det muligt for dem at undgå 

en masse splid mellem hinanden, de fordeler kagen og de penge der er kommet ekstra ind i kassen på 

grund af at møllerne er blevet større og mere effektive den får lokalområdet så del i. Det vil sige at 

de folk der nødvendigvis ikke har jord, og det er mange penge der så tilfalder lokalområdet på mange 

forskellige måder, det kan være en fondmølle, det kan være en andel af indtjeningen, det kan fordeles 

på mange forskellige måder. Men alle de ting til sammen gør at man tilsammen i de to projekter 

dernede oplever en helt anden lokal opbakning. Og jeg siger jer at det ikke er lang tid siden at de 

afviste vindmølle projekter på de kanter. Men den her nøgle har altså blødt op for det og det kunne 

også være en del af de her ting som man kunne overveje oppe i Odsherred. Altså egentlig at sige, at 

udgangspunktet er at man skal forme en borgergruppe som vil arbejde for det her, det er 

udgangspunktet. Man skal ikke starte med om det er en mølleopstiller eller er der nogle der vil betale, 

det kan jeg garantere jer for at der er hvis der er et område og nogle borgerer hvor der kan sættes 

vindmøller, så skal i nok finde nogle der gerne vil være med i projektet.  

 

I: Nu snakker du meget om den gode borgerinddragelse og den gode planlægningsproces, kan 

du sætte ord på nogle fejltagelser der måske bliver begået i planlægningsprocessen som har et 

negativt udfald?  
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A: ja, det er hvis man præsentere et projekt uden nogen form for lokal opbakning eller engagement 

og kommer udefra og ikke på nogle måder har links til det samfund man er i, så går det galt, det siger 

alle erfaringer og vi kender jo alle historierne hvor det er gået galt og det er typisk det der har været 

problemet hvis i går eksemplerne igennem og der her de sociale medier også gjort, at hvis man kom 

på den måde så kunne der publiceres en langt større modstand og det er jo anderledes svært hvis det 

er at det er en lokal gruppe som der i forvejen har et fundament, så kan de der modstandsgrupper slet 

ikke få fat, der er selvfølgelig stadig nogle men det er absolut få tal og de ville nok være der under 

alle omstændigheder.  

 

 

I: Hvad oplever i som værende de hyppigste årsager til de forbehold som nogle borgerer, måske 

har, er der nogle ting der går igen? 

 

A: Ja, altså forbeholdende er jo en usikkerhed, en angst for at støjen fra vindmøller ville kunne påvirke 

helbredet og sundheden, det er den største. Der er jo påstande her som er meget lette at afsende som 

mange tager ind, den der frygt, så det er jo også derfor at vi så kraftigt arbejder på hele tiden at 

fastholde bolden på den faktuelle bane. Så hvis man skal sige det meget enkelt, så er den største faktor 

i modtanden det er at man frygter sygdom og at man ret hurtig sprede informationer, alle mulige slags 

om at det er tilfældet, uanset om hvor mange undersøgelser der er påvist, det er den helt store. Jeg 

tror ikke det der med det visuelle er det afgørende, der er selvfølgelig også nogle der angriber det 

med skyggekast osv. men altså møllerne og computerstyringen i dag, gør at man kan og skal holde 

skyggekast nede på mellem 5 og 10 timer om året og det er jo til at overse kan man sige.  

 

I: Er det ofte at I oplever at de her forbehold bunder I misforståelser eller misinformation?  

 

A: Ja det synes jeg det er, altså jeg synes man oplever meget at hvis nogen har besluttet sig for at det 

her ikke skal blive til noget og det kan jo være en reel holdning man har og det anderkender jeg, så 

bruger man egentlig alle mulige andre begrundelser for ikke at ville have møllerne. Så siger man at 

det er usundt og at man omtaler nærmest ”vi ved alle sammen godt at”, ”og mange har påvist” osv. 

sådan nogle benævnelser bruger man som sandhedsvidner på at vindmøller og sol og biogas i et 

lokalsamfund er sundhedsskadeligt. Og man skal jo ikke ruske meget i den overflade før man kommer 
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ned og konstaterer en uvidenhed om forholdende så der er den store udfordring jo, er der hul igennem 

til en ægte dialog eller er der ikke. Min erfaring er at det finder man ret hurtig ud af og der er det også 

at komme ind tidligt og have et fundament i lokalsamfundene, fordi det giver en respekt, gensidig 

respekt for hinanden som ikke nødvendigvis er der hvis man kommer ud som et stort firma og vil 

planlægge et anlæg, det bliver set på som sådan nogle, altså vi er jo ude på landet og der er mange 

mennesker som er kommet i klemme på mange sæt altså, social og i forhold til den globale udvikling, 

der er der jo mange landsbyer i Danmark som virkelig er kommet i klemme helt reelt og mange af de 

folk føler at det er det der store pengesamfund der kommer og sætter et projekt ned og vil udnytte 

dem og den er jo svær fordi der er jo et eller andet sted noget om at udviklingen i landsby Danmark 

har været vanskelig og udfordret for mange af de folk der bor der. 

 

I: Når I første gang tager ud og møder de her borgere er de så klar over deres muligheder for 

blandt andet ejerskab og kompensation?   

 

A: Ikke når vi møder dem, fordi vi vil typisk, som det har været de sidste gange jeg har været ude, så 

er det meget tidligt i forløbet så er et af formålene med de møder det er netop at informere dem fra 

projektet, det er ikke mig der gør det men det er nogle af de andre oplægsholdere som forklare om 

fond konstruktion og antal kroner i erstatninger, på hvilke vilkår osv. Så det er først der, måske har 

der været nogle rygter lidt i avisen inden men det er der man første gang på det første 

informationsmøde som ikke er arrangeret af kommunen eller udvikleren men af den lokale gruppe, 

så det vil et langt stykke hen af vejen være første gang, så kan der være nogle efterfølgende møder 

hvor vi måske først er kommet med når projekter har været sendt ind til kommunen og der er de der 

officielle informationsmøder og så ved folk jo selvfølgelig lidt mere om det kan man sige.  

 

I: For at vende tilbage til det med borgernes forbehold, kan i se en sammenhæng i at der er en 

bestemt type af borgerer som klager, er der nogle karaktertræk eller en målgruppe?  

 

A: ja, altså man kan ikke definere det som en slags men der er forskellige slags, der er den borger 

som jeg nævnte der føler at de er kommet i klemme i samfundet, at den globale udvikling har de ikke 

fået del i og nu kommer der så et af de der store selvskaber og vil udnytte dem, den holdning som 

politisk ligger på yderfløjen, det på så vidt på venstre og højre det ikke kan ikke defineres til en højre 

fløj eller venstre fløj. Men det er folk der føler blevet løkket over, så er der folk som typisk ofte er 
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uddannede folk, pensionerede læger eller pensionerede folk fra høje stillinger i det offentlige som er 

meget natur orienteret, de er typisk medlemmer af Danmarks naturfredningsforening og der oplever 

vi nogle folk som prioterer naturforhold højere end fx en grønomstilling. Og det er også tit en alders 

ting, der møder vi ikke ret mange unge mennesker, de unge der støtter det her og det er jo langt 

flertallet når vi kommer rundt, det er jo folk som netop siger at den grønne omstilling er det vigtigste. 

Den ældre veluddannede del af befolkningen siger tit at naturen er det vigtigste.  

 

I: Hvordan måler i på om jeres arbejde er succesfuldt, altså får i ændret på nogle af borgernes 

holdninger til vindmøller?  

 

A: Ja, altså jeg synes hvis man formår at skabe en reel god opbakning til et projekt og vi har medvirket 

til det, så er det en succes, som sker nogle gange. Altså at folk føler sig velinformeret og føler sig 

velinformeret om risici og fordele og ulemper i den her snak. Det handler jo tit om at få orienteret 

grundigt om den undersøgelse med kræftens bekæmpelse og gå i detaljerne med det og forklare dem 

at man kan ikke som mange af modstanderne siger, gå ind og tage en halvanden linje fra den 

undersøgelse og slå det op, som det er det undersøgelsen siger, vi må ned og kigge på nogle detaljer, 

vi må kigge på de konklusioner der er, både fra forskerne der er og fra sundhedsstyrelsen. Så vores 

succes vil være at der er en lokal bred opbakning og at folk føler at de har fået en grundig introduktion 

til sundhed og sygdom som er nødvendig.  

 

 I: Vi har også nogle spørgsmål med hensyn til kommunen, vi er nysgerrige omkring hvordan i 

oplever jeres samarbejde med kommunen? 

 

A: Altså, kommunen er jo en meget forskellig størrelse kan man sige. Der er kommuner vi ikke har 

så meget samarbejde med og så er der andre hvor vi har samarbejde med, så det er meget forskelligt. 

Vi tager ud til kommuners landsforening, de har sådan nogle konferencer, der tager vi ud fast og der 

kommer kommunalpolitikerne og vores rolle er i virkeligheden er ofte meget personlig til enkelte 

lokal politikere som henvender sig til os og spørger om de kan få uddybet det ene eller det andet hvis 

de ude i deres samfund oplever at nu er der nogle der påstår sådan og sådan og de aner ikke noget om 

det. Så svarer vi dem selvfølgelig og ligger materiale optil dem, så jeg synes det er svært at svare på 

generelt. Men i forhold til de enkelte lokalpolitikere vi samarbejder med så synes jeg vi har et rigtig 

godt forhold til dem, sågar folk som der er modstandere indimellem også. 
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I: Er der noget der går igen i forhold til kommunens syn på borgerinddragelsen? 

 

A: Altså hvordan tænker du? 

 

I: Kommunerne har jo en bestemt made at inddrage borgerne på, som måske kan have nogle 

fordele eller mangler. Har i et syn på den måde kommunerne vælger at interagerer med 

borgerne i et vindmølleprojekt?  

 

A: Ja, kommunen er jo et langt stykke hen af vejen bundet til at skulle følge de procedurer og 

retningslinjer som er i bekendtgørelserne og alt der ligger fast hvordan de kan agere og ikke agerer. 

Så jeg synes egentlig kommunerne holder sig meget stringent til lovgivning. Jeg synes egentlig at 

ansvaret ligger mere ved de enkelte lokalpolitikere, at de i højere grad skulle prøve at animere til at 

få lokalsamfundet til at gå ind i det her og deltage i den grønne omstilling og til at være med i det. 

Ganske enkelt, et engagement som vi på mange måder er kendt for i Danmark historie, ved hjælp af 

andelsforeninger osv. at de lokale er med når vi snakker forsyning, både når vi snakker vand og strøm 

og alt muligt, så hvorfor egentlig ikke prøve at gøre brug af det i en højere grad og når vi snakker den 

grønne omstilling. 

 

I: Har viden om vind arbejdet sammen med Odsherred kommune omkring vindmølleprojekter 

før? 

 

A: Ikke i de sidste 4 år jeg har været med, vi har svaret på nogle spørgsmål fra nogle af de lokale 

deroppe men ikke kommunen som sådan men det er ikke nødvendigvis udtryk for noget dårligt som 

sådan overhovedet. Fordi der hvor vi typisk arbejder er i forhold til de lokale eller de enkelte 

beslutningstagere som kan henvende sig eller foreninger eller borgergrupper. 

 

I: Nu blev jeg henvist til dig igennem Lars Thomsen som jo er også er i lokalrådet dernede i 

Sæd, og så blev vi bare nysgerrige om i har kendskab til hinanden gennem de 6 vindmøller der 

blev implementeret i sin tid der? 
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A: Ja det var i, men det var faktisk via den opstiller de samarbejdede med som hed Ecopartner. De 

eksisterer ikke længere men det var via dem at vi leverede forskelligt materiale, der er en publikation 

der hedder ”svar på rede hånd” som kan downloades inden på vores hjemmeside, den blev brugt 

dernede og Lars Thomsen og hans foreningsfond dernede havde et rigtig godt samarbejde med 

opstilleren Ecopartner og det var der vi blev opmærksomme på det. Da projektet så blev etableret så 

var jeg nede og besøge dem for at se de der ting de har fået etableret og rejst og omkring møllerne, 

så mødte jeg Lars og han havde været med til nogle af de møder nede i Sønderjylland som det 

konkrete eksempel på hvordan et lokalsamfund sammen kan samarbejde helt konkret og det er jo 

super godt, fordi så er det ikke sådan en professionel som mig, så er det Lars der fortæller hvordan 

han har oplevet det og hvilke råd han ville give fordi han er jo også blevet klogere på nogle ting og 

hvem ved, det kan jo også være at han ville tage lidt hårdere fat i nogle ting altså mængden af andele 

i dag i forhold til hvad han gjorde den gang.  

 

I: Ja, fordi man kunne godt høre om da du snakkede om hvad der ville være godt at der kunne man 

godt drage lidt til Lars, og der kunne man godt høre i havde et samarbejde der.  

 

A: Jamen det har vi og vi gør det faktisk helt konkret ved at Lars som jo er sådan en skolemand, han 

har skaffet nogle penge og fået opstilleren til at og smide penge i at lave et informations hytte dernede 

og der hjælper jeg ham så med og få lavet noget af det undervisningsmateriale som skal formidles i 

det lokale til skolerne i området. 

 

 I: Han talte godt kort om det, det lyder meget interessant det med at står tæt på vindmøllerne 

og virkelig komme tæt på og se dem og også i en ung alder.  

 

A: Ja lige præcis og det er jo skolerne der kan de jo tage ud til vindmøllerne i hytten og modtage 

undervisning i fysik som man jo skal ifølge lovgivningen, så det er noget af den grundlæggende idé 

jeg arbejder med her i viden om vind. Vi vil i højere grad forsøge at få lokale vindmøller til at være 

lokale anker point for forskellig undervisning og formidling ved hjælp af en hytte eller 

informationsstand med QR-koder som man så kan få en livestreaming af hvad producerer møllerne 

lige nu, hvad fortrænger de af C02 osv. så det er sådan nogle ting vi arbejder på som jeg tror er vigtige 

også for den lokale forankring og for at sikre de der unge mennesker. 
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I: Tror du at senere hen at den her borgermodstand vil blive reduceret? 

 

A: Det tror jeg, det kan jeg mærke her indenfor de sidste år at klimabevidstheden har gjort at folk i 

langt højere grad end tidligere ved at det skal gøres noget og kommunerne har et reelt ønske om det. 

Jeg skal have et møde her om nogle dage med Kolding kommune og der er tonen at vi skal gøre noget 

og vi skal gøre mere end vi gør i forvejen. Men jeg tror at graden af modstand i fremtiden afhænger 

af i hvor høj grad de lokale er med i det reelt og økonomisk og hvis de er det eller i stigende grad vil 

vi opleve mindre modstand men omvendt vil jeg også sige at de lokale heller ikke kan undværer de 

professionelle fordi det er jo dybt kompliceret og en lille lokalgruppe kan ikke gå i banken og låne en 

milliard til 20 møller i Sønderjylland, så derfor er der egentlig sket en situation hvor de to er 

afhængige af hinanden og derfor er der ingen anden løsning på der her andet end af de skal samarbejde 

og der kommer ingen grønomstillingen hvis ikke vi får de lokale med, derfor skal man jo også lave 

det være reelt at de lokale også har et økonomisk engagement i det, sådan som vi også ser, det er jo 

den udvikling vi ser og det er de fleste opstillere også fuldstændig klar over, at de skal have de lokale 

med før vi melder noget ud. Så hvis i skal rådgive Odsherred kommune, så hvis der skal meldes noget 

ud skal det være de lokale der gør det, så er der ingen andre over invitationen andre end de lokale og 

så kan de formidle hvad det egentlig er de gerne vil og dette bør være starten på hvilket som helst 

projekt. 

 

I: Enig, også fordi at nu har vi hørt en masse udtalelser og udsagn forskellige steder, at 

lokalsamfundet er noget man er lidt bange for. 

 

A: og de to eksempler der fra Sønderjylland og Ballum som er konkrete, der kender jeg også en der 

hedder Toni Lønne (her kommer hen med forslag til andre projekter og folk vi kan snakke med 56:00).  

 

I: Vi har lige et helt praktisk spørgsmål, hvis man bor i en kommune og gerne vil have ejerskab når 

man så fraflytter i kommunen, bevarer man så sin andel i møllen eller er det i huset? 

 

A: Du tænker på de der 20% ejerandel?  
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I: Hvis man selv har inviteret I dem, der skal man jo helst bo i kommunen ik? Men hvad sker der hvis 

man fraflytter?  

 

A: Jeg er ret sikker på at det er personligt ejet, men det vil jeg gerne lige prøve at fine ud af  

 

I: Vi har svært ved selv at snuse os frem til det  

 

A: Jamen det er sådan nogle detaljer der er vigtige. Eksempelvis dem nede i Ballum de skal have 5 

eller 10 tusind kroner, jeg kan ikke huske det som en tjene betaling og der er jo nogle der sidder til 

leje, er det så dem der sidder til leje eller dem der ejer huset?  

 

I: Ja, det har vi også prøvet at undersøge  

 

A: Jamen det foreslår de selv, borgergruppen at det skal selvfølgelig være dem der sidder til leje og 

har genen i huset og ikke ejerne. Og det sådan nogle ting der er utrolig vigtige at have på plads sådan 

så den der jalouxsi ikke opstår  

I: Man kan jo godt forstå udtryk heden, for vi sidder og dykker meget ned i det og der er nogle ting 

vi ikke kan finde frem til så nemt   

 

A: Jamen den skal jeg nok lige svarer jer på 

 

 

I: Vi har ikke så meget mere  

 

A: Er der noget så ringer i bare  

 

 


