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Bilag 4 Transskribering af interview med Jens Kirketerp Jensen 
 
 
Interviewere:  
 
I: Frederikke og Thea  
 
Interviewperson:  
 
J: Jens  
 
Interviewstart:  
 
J: Ja, det er Jens. 

 

I: Hej det er Frederikke.  

 

J: Goddag.  

 

I: Goddag, dejligt at det går gnidningsfrit indtil videre.  

 

J: (han griner)  

 

I: Men det er super, du er bare med på opkaldet her, og så optager vi bare vores samtale. 

 

J: Yes. 

 

I: Super, Og tak fordi du ville være med til et lille interview.  

 

J: Du er velkommen.  

 

I: Ja tak, de andre sidder her også lige. Men det bliver mig der starter med de første par 

spørgsmål og så tager Thea over halvvej inde. Men vi er her alle tre. Vi ville spørger om vi godt 

må omtale dig ved navn? Eller vil du gerne være anonym?  

 

J: Ved navn, det er fint nok.  
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I: Okay det er fint. Ja, super. Har du nogle spørgsmål før vi går igang?  

 

J: Ikke umiddelbart, nej.  

 

I: Nej, super. Men som jeg skrev, så er det sådan cirka 13 spørgsmål, måske vi lige spørger ind 

til nogle ting hvis det er, men lad os da bare starte så. Første spørgsmål er ”hvorfor tror du at 

der har været så stor opbakning for borgerene til jeres vindmølleprojekt? Det er jo lidt unikt i 

forhold til andres.  

 

J: Jeg tror der er flere faktorer, men jeg tror primært det handler om kommunikation. Altså vi har hele 

tiden snakket om at det er borgernes møller, deres havn og hele tiden sagt at de er en del af det her. 

Det er deres fortjeneste at det bliver til noget. Der bliver lagt en positiv stemning ind, man har tit i 

vindmølleprojekter set at det er en developer der kommer ind og det er ham der kan og det er dem 

der gør og så det der med borgerne de skal have 20 procent det sådan blevet et eller andet snask vi 

har liggende ude i hjørnet, som vi bliver nødt til, og dem har vi altså så vendt om og sagt jamen 

borgerene er vigtige i det her, og taget den positive vinkel og sagt så kommer der forhåbentlig også 

noget mere med og de tror jeg har været med til at borgerne har sagt: jamen vi skal da selvfølgelig 

være med, altså vi har snakket med nogle der er kommet op til os oppe på kontoret og sagt: hvor er 

det jeg kan købe sådan en der andel? For jeg skal have en, fordi jeg skal også være med. Så det har 

været holdningen, og så tror jeg at der ligger en grundlæggende holdning heroppe hos os at der er 

langt fra København og skal vi noget så skal vi selv. Og de to ting tror jeg gør at der er skabt en 

positiv holdning til vindmøllerne. Fordi at de var stillet op og står snurre lidt, så mødte man nogle og 

de skulle ud at se til det. De har virkelig taget det til sig.  

 

I: Ja, føler i så at i har skulle gøre en stor indsats for at ligesom opnå den her lokale opbakning? 

Har i gjort nogle ting anerledes for at fremme det?  

 

J: Nej det har vi sådan set ikke. Vi har den grundlæggende holdning at den havn vi driver det er de 

der 68.000 indbygger i Hjørring kommune, det er dem der ejer den. Så vi har altid haft en meget åben 

kommunikation i forhold til borgerne især i Hirtshals, men også i Hjørring kommune. Så på den måde 

har det ikke været noget specielt for os.  
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I: Nej, okay. Så læste vi også at Hirtshals blev kendetegnet ved at have nogle af Danmarks 

bedste vindressourcer, tror du at det har haft indflydelse på borgernes gode modtagelse af det 

her projekt? Fordi det kan jo også indebære optimal økonomi i projektet, så tror du at det har 

haft indflydelse hos borgerne?  

 

J: Nej det tro jeg egentlig ikke, de bare van til at det blæser meget ikke. Så at det er en god 

vindressource, tror jeg sådan set ikke. Det tror jeg ikke, folk har mere købt andel for at være med. Vi 

kan også se at der er nogle få der har købt, for at investere, fordi at de har solgt dem hurtigt igen. Jeg 

tror det med vindressourcen, nej det har mere handlet om at være en del af det og være med.  

 

I: Fedt. Har vindmølleprojektet medført større fællesskab i Hirtshals?  

 

J: Ja det tror jeg, ja. Måske et eller andet sted har det bidraget til at folk har haft noget mere at snakke 

om og man hørte også nogle sige: Når er du også med? Og vi var til generel forsamling, sammen med 

400 andre ikke. Jo et eller andet sted, så tror jeg at det her med at man kan være med i noget sammen, 

det har bidraget.  

 

I: Så havde vi nogle spørgsmål i forhold til tidsrammen for vindmølleprojektet, fordi vi kunne 

læse os frem til at i har stablet det her på benene på to år. Er det ikke korrekt? At det har taget 

sådan to år fra start til slut? Omkring det?  

 

J: Jo, da der endelig kom gang i det. Vi havde lange lange beslutningsprocesser, meget langt internt. 

Og da vi så fandt løsningsmodellen, så gik det stærkt. Det kan vi især hænge op på en mand, det ham 

der er formand for fonden i dag. Han er sådan en type mand som når han får noget mellem fingrene, 

så sker der noget. Så det er gået stærkt.  

 

I: Men er det så to år fra borgerne har været en del af det? Altså er det der borgerne er blevet 

inddraget?  

 

J: Nej altså, vi har kommunikeret til borgerne i 4-5 år om det. Og så er det jo først i det øjeblik at man 

er røget igennem hele godkendelsesprocessen osv. der er de blevet inddraget. Og så er der hele 
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salgsprocessen bagefter, der er de også blevet inddraget. Selvfølgelig, det er jo dem det skal sælges 

til. Men der har kun været borgere med i løbet af de seneste år.  

 

I: Okay, hvordan har i haft inddraget borgerne når det er? Hvordan kommunikere i med 

borgerne?  

 

J: Jamen det er dels via facebook, dels pressemeddelelser som er blevet sendt til de lokale medier. Så 

der har vi en lille aktiv revisor op ved Hirtshals Benslev? (7.26) avis, så har vi en lille hjemmeside 

som hedder falskeposten.nånu og han skriver alt hvad man beder ham om, også hvad man ikke beder 

ham om. Og så har vi vores lokale radio og de formidler simpelthen alt der foregår i lokalområdet, så 

det meget nemt at ramme.  

 

I: Super. Så giver jeg dig lige til Thea, min projektven eller hvad man kan sige. T: Hey med dig, 

Jens. Jeg har lige nogle spørgsmål omkring andele vindmøllen? Og Hirtshals havnefond 

udbyder jo de her 14.307 anparter til en andelspris på omkring de der 1700 kroner, som svare 

til 80% af vindmøllens samlede produktion. Hvad gjorder i for at borgerne i Hirtshals blev 

opmærksomme på at de havde mulighed for at købe en andel i landvindmøllen?   

 

J: Der er nogle rent formelle krav der skal opfyldes, af at det skal annonceres og ligges på kommunes 

hjemmeside, tror jeg og på fondes hjemmeside. Men derudover så slap vi jo for at skrive om det og 

få det fortalt det i de her lokale medier om at nu skulle man altså ud og købe vindmølle andele, så det 

var bare en del af den her gode kommunikation.  

 

I: Ja okay. Og hvad var årsagen til at borgerne kun kunne købe andel i den ene, ud af de fire?  

 

J: Jamen det er rent lovgivningsmæssigt, så skal man sælge 20 procent af den samlede kapacitet i 

vindmøllen, vi kunne jo vælge i mellem af sælge 20 procent af hver i de her fire vindmøller, eller 

samle en for en og sælge 80 procent af en vindmølle til borgerne og det er simpelthen smartere at 

samle det i en. Fordi så har du tre vindmøller som i princippet kan sælges til virksomheder. (…) Og 

så er det nemmere for folk at forholde sig til, ”når det er den ved parkeringspladsens, der er vores”  

 

I: Og hvorfor ikke mere end lovkravet på de 20 procent?  
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J: Fordi de tre vindmøller, der ikke er borgermøller, dem håber vi på at der er nogle virksomheder der 

bruger meget strøm, der gerne vil købe på dem. For at fremme end billigere produktion. Og så er der 

20 procent tilbage af borgermøllen og dem skal fondens selv beholde så de stadigvæk er i el 

producerende selv. Så det er erhvervspolitik der gør det, og det er derfor man ikke har solgt flere 

andele, som der rent faktisk var mulighed for.  

 

I: Hvordan forventer i afkastet fra en borgers investering på de cirka 1700 kroner, bliver over 

vindmøllens levetid?  

 

J: Jeg tror at de ligger på omkring 109 kroner om året, de får i udbytte. Rent statistisk i hvert fald. Så 

man kan jo sige om 17 år, har de så tjent pengene hjem igen. Når møllen skal leve i 30 år, så får de 

pengene hjem et par gange.  

 

I: Har i bevidst valgt at sætte andelsprisen forholdsvist lavt, så flere borgere havde mulighed 

for at investere i borgermøllen?  

 

J: Det er fondens revisor der har sat andelsstørrelsen, så det er slet ikke noget vi har indflydelse på. 

Så det er rent økonomi, der har regnet på det, med hvordan med alle de regler der skal opfyldes, så 

kom det til at se sådan der ud. Så der er ikke noget specielt med at den er sat lavt for at få flere med. 

Men det har selvfølgelig været et ønske, at jo flere vi kunne få med jo bedre.  

 

I: Hvorfor tror du at overtegningen var så stor ved jeres vindmølle projekt?  

 

J: Interesse. Interesse. Plus at der er nogle der har kunne se penge i det. Men jeg tror simpelthen at 

det har handlet om det er vores møller, vi vil også være med. Jeg tror i bund og grund at det er det 

der ligger i det.  

 

I: Har i overhovedet mødt nogen modstand i det her projekt?  

 

J: Når man laver sådanne et projekt, skal det ud for-offentlighed og så en egentlig offentlighedsfase 

og i for-offentligheden var der nogle der var, som ikke boede i Hirtshals, men i sommerhusområder, 
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der ligger et par kilometer fra byen, der var nogle af dem der var negative, og selvfølgelig ikke 

ønskede projektet. Men da vi nåede ind i den egentlige offentlighedsfase, der var ikke en lyd. Og 

borgerne i byen, der har slet intet været, overhovedet.  

 

I: Hvad tror du at årsagen har været til det?  

 

J: Borgerne i Hirtshals, det er deres havn. Så kan jeg sige (…) jeg samlede ind for kræftens 

bekæmpelse, og der var et år jeg var ude at samle ind. Og lige i det jeg banker på en dør, og manden 

lukker op og så lyder der et brag nede fra havnen, der lå en bore? På det tidspunkt, ja det larmede 

bare. Og så sagde jeg: ”nå det larmer godt nok dernede”, og han sagde: ” ja det er rart at høre den er 

levende”. Det er holdningen i byen, altså det er deres havn, der sker noget. Og det med at man får 

vindmøllerne, så sker der noget og havnen får flere penge til at udvikle og bygge. Og det ser man 

altså som vigtigere end om andet at man lige ser på en vindmølle eller kan høre havnen larme.  

 

I: ja, i hvilken sammenhæng er Hirtshals havnefond eller haft ændret borgerne i forhold til 

vindmølleprojektet?  

 

J: Det har de sådan set ikke. Der har kun været… Nu er fonden ligeså ny som vindmøllerne så..  

 

I: Har de måske været inddraget i forhold til måske højden på vindmøllerne eller placeringen?  

 

J: overhovedet ikke, overhovedet ikke. Det har kun været salget af andelene. Højden af vindmøllerne, 

størrelsen af vindmøllerne, det er et samarbejde mellem havnen og fonden, at få det til at gå op. Så 

skal gå overens planmæssig.  

 

I: Det var faktisk alle vores spørgsmål, men vi har lige et afsluttende spørgsmål til dig. Fordi 

nu handler det jo om den her store opbakning fra borgerne og hvis du skulle give et råd til 

nogle andre byer eller kommuner, som ville implementere vindmøller og gerne vil have en god 

borgerinddragelse eller en god borgermodtagelse – Hvad ville dit råd så være til dem?  

 

J: Jamen gør borgerne vigtige, fordi det er sådan set det. I starten var vi ikke bevidste om det, men 

det blev vi ret hurtigt. Jeg vil sige at borgermøllen, det at borgerne kan få en andel i dette projekt og 
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at borgerne er vigtige i forhold til at realisere det, det er det som det handler om. Fordi mennesker nu 

om dage de gider ikke blive kørt over af en eller anden developer, der kommer udefra. Samtidig så 

har det jo også været en beslutning helt fra starten, at vi ikke vil have fire vindmøller stående i 

Hirtshals, og så at dem som sidder og tjener pengene sidder i Lemvig eller Cayman Island, eller et 

eller andet sted i USA. Pengene skal via fonden blive i Hirtshals og det har vi også lagt vægt på. Så 

det at afkastet bliver lokalt, det gør jo at folk de siger: ”der er jo en ide i det her”, det er ikke nogen 

der kommer og snylter på os. Så det tror jeg altså at det at borgernes andel i det her, det tror jeg er det 

ene og det andet er det der med at pengene bliver lokalt.  

 

(Vi har en hyggesnak og han forsætter)  

 

J: Vi har set en video, der er et overvågningskamera der har stået og det har kørt om natten og der har 

været folk nede om natten at kigge på møllerne, mens der blev monteret, det helt vildt. (…) Der er 

også folk der er kommet ned tidligt om morgenen og parkeret og så har de holdt der hele dagen og 

kigget på at der bliver arbejdet på møllerne og så er de kørt hjem igen. Det er simpelthen, altså det er 

en del af hvad skal man sige, det er en del af at være i Hirtshals, der er havnen en del, og møllerne er 

en del, og alt det der foregår det er en del af at bo på det her lille sted.  

 

I: Det lyder virkelig godt. Nu hvor vindmøller ikke har stået der så længe. Efter at de ligesom 

er blevet stillet op, så har i heller ikke modtaget nogen som helst klager over gener, som støj 

eller lyd. Altså har det levet op til folks forventninger om at have de her vindmøller ved havnen?  

 

J: ja, jeg var derude en dag og stod nede under en af dem. Og så kom der så nogle andre og sagde: 

”ja, man kan næsten ikke høre dem”. Altså vi kunne hører generatoren, der stod og snurrede oppe i 

toppen af vindmøllen, men vingerne var jo ikke mere end havets brusen. Der var også en enkelt 

virksomhed, som var lidt negativ, pga. at de har nogle unge medarbejdere, så de kunne jo blive generet 

af at der stod en vindmølle 300 meter fra kontoret, og der snakkede vores tekniskechef og ringede til 

tilfældigt med en af dem derude og så siger han sådan henkastet til ham: ”Når hvad med 

vindmøllen?”, ”den er er flot”. Altså det var en helt anden indgangsvinkel til at have vindmøllen end 

de gamle chefer, end de gamle chefer i virksomheden.  

 

I: Det er virkelig noget der kan dele vandende, ellers.  
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J: Absolut, Absolut. Men det er meget meget få, og så efterfølgende ingenting.  

 

I: Hvad med i forhold til, hvis du ved det. Hvor langt er der til nærmeste beboelse, altså fra 

vindmøllerne der på havnen?  

 

J: Jeg tror der er 1300 meter, eller sådan noget i den retning. Men nu er det, jo det Hirtshals ligger jo 

på. Vi plejer at sige der er havneterræn og der er by terræn og så er der det bagvedliggende terræn. 

Det ligger på sådan tre etager, det vil sige at der er rigtig mange der kan se det, jeg kan så men sidde 

herhjemme fra og se dem alle fire. Men det er så bare blevet en af hverdagen.  

 

I: Og der har heller ikke været noget med, at vi ved at der nogle gange kan være at borgerne 

syntes at i de perioder der blæser rigtig kraftigt og omdrejningshastigheden er meget hurtigt, 

så kan man sænke den hastighed på vindmøllernes omdrejning, er det noget i har snakket med 

borgerne omkring, eftersom at alle kan se dem? 

 

J: Nej den teknologi der ligger i vindmøllerne her, der kører de altid samme hastighed. Cirka 

mellem 11 og 13 omdrejninger i minuttet. De køre faktisk langsomt rundt, og så styre man 

simpelthen produktionen ved hvor hårdt man belaster, jo mere det blæser, jo mere belaster man. Så 

de køre altid samme hastighed og det er ganske langsomt.  

 

I: Vi har ikke flere spørgsmål, tak fordi du ville være med.  

 

  


