
 

 

 
 

 
 
Kære medlem 
 

I maj måned har bestyrelsen stået for to offentlige møder om Kattegatforbindelsen. Den 7. maj fik vi 

besøg af de konservatives transportordfører Niels Flemming Hansen, og den 27. maj var det formand for 

Kattegatkomiteen Anders Kühnau, som besøgte Samsø. Der var fyldt op med deltagere ved begge 

møder. Møderne er refereret i Samsø Posten fra henholdsvis den 13. maj og den 3. juni. 

Men fremhæves skal det, at Kühnau sagde, at hvis han boede på Samsø, ville han også kæmpe imod 

Kattegatforbindelsen.  

Og da Kühnau blev spurgt, om det er demokratisk, at Kattegatkomiteens 40 medlemmer, har brugt 

2.763.600,00 kr. af skatteborgernes penge til lobbyarbejde, er han ikke i tvivl: ”Regionens 18 ud af 19 

borgmestre går ind for forbindelsen. Derfor er det demokratisk, at de bruger borgernes penge til fremme 

af deres sag”, siger han. 

Modspørgsmålet er så ”ville det ikke være demokratisk at de tre modstanderforeninger, som dog 

repræsenterer omkring 2000 medlemmer og som ønsker at debattere Kattegatforbindelsens mulige 

negative følger, fik samme økonomiske muligheder for at fremføre deres synspunkter?” 

Det svarede Kühnau ikke på.  

Hvad ville DU svare på spørgsmålet? 

 

Det kan du lige spekulere på, men du nyder Michael Lindebjergs smukke sommerbillede… 

 



 

 

 
 

 

 

Jens Jørgen Øster-Mortensens: Ko-liv ved Kolby 

Bestyrelsen for STOP motorvej over Samsø har i maj holdt et ordinært bestyrelsesmøde og været 

repræsenteret i et møde i Fællessekretariatet, som koordinerer modstandsarbejdet mod 

Kattegatforbindelsen. I Fællessekretariatet arbejder vi sammen med repræsentanter fra foreningerne 

Østjyder mod Kattegatforbindelsen, NEJ til motorvej på Røsnæs samt Rådet for Bæredygtig Trafik. 

Sammen med de to andre modstandsforeninger har vi udvalgt 6 overordnede temaer, som er 

grundlaget for vores samarbejde imod Kattegatforbindelsens motorvejsprojekt: 

o Ødelæggelserne 

o Klimaet 

o Støjen 

o Trafikken  

o Økonomien 

o Demokratiet (altså: det manglende demokrati i.f.m. motorvejsprojekter) 

Med de 6 temaer forsøger vi at skabe en opdeling, hvor alle borgere, som søger oplysning om 

Kattegatforbindelsens følger, kan finde lige de områder, som de interesserer sig mest for. 

Vi har ikke prioriteret rækkefølgen, men mon ikke at Kattegatforbindelsens ødelæggelser, ville komme 

ind på en sikker førsteplads, hvis vores medlemmer skulle stemme om det? 

I Fællessekretariatet arbejder vi p.t. med en Grønbog om Kattegatforbindelsen. Ordet ”Grønbog” bruges 

om græsrodsforeningers debatoplæg. Grønbogen vil indeholde kapitler om de seks temaer. Den skal 

afleveres til samtlige folketingsmedlemmer med en appel om, at de vil sikre en grundig offentlig debat 

om projektet.  



 

 

 
 

 

I fortsættelse af informationen om Kattegatkomiteens brug af 2.763.600 kr. af offentlige midler til deres 

oplysningsvirksomhed, kan vi oplyse at de tre modstandsforeninger er blevet lovet i alt 10.000 kr. fra to 

små grønne fonde til vores oplysningsvirksomhed (udgivelse af vores Grønbog).   

 

 
  Aftenstemning på Røsnæs. Foto af Steen Holten-Andersen 

 

Lidt medvind i pressen 

Den 9. juni fik modstanden mod Kattegatforbindelsen lidt medvind i den landsdækkende presse. Det var 

i Politiken, hvor journalist Rasmus Bech skrev en hyldest til Røsnæs og bad transportminister Benny 

Engelbrecht tænke sig om: 

”Benny, vi skal handle med nænsom hånd i respekt for dem, der kommer efter os. Så noget nær det 

sidste, vi skal gøre, Benny, er at betonbombe det enestående vestsjællandske naturområde”. 

Bech havde også lige en hilsen til Samsø: 

”Og slangen på Røsnæs er truslen om en motorvej, der fuldstændig vil ødelægge halvøen for at tjene 

som springbræt til den såkaldte Kattegatforbindelse, der også vil mishandle vidunderlige Samsø”. 

Vi fik også medvind af pressen på Samsø. Samsø Posten viderebragte en kommentar til Politikens artikel 

ledsaget af Steens flotte foto herover. 

 



 

 

 
 

 

Generalforsamling i STOP motorvej over Samsø 

Den 26. juni kl. 13:00 på Samsø Energiakademi 

 

Vi har den 22. maj udsendt indkaldelse til generalforsamling.  

P.g.a. coronabestemmelserne skal du tilmelde dig på nejtilbro@gmail.com    

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som du finder på vores hjemmeside: 

Om foreningen | STOP Motorvej over Samsø (stopmotorvejoversamsoe.dk) 

Der kan på mødet vælges i alt 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg: 

 Anne Grethe Olsen  

 Mogens Bo Thomsen  

 Arne Krogh  

Desuden stiller Ulla Holm op.  

På mødet kan du få et firesidet oplæg med titlen ”Det kattens demokrati…” Det blev også omdelt på 

mødet med Kühnau den 27. maj og det vil indgå i den omtalte Grønbog.  

Desuden må du få en plakat (hvis du lover at sætte den op i et vindue, hvor den kan ses ude fra) samt et 

klistermærke til din bil og/eller postkasse.  

 

Sidste nyt: Pjecen ”Skal vi bruge 116 milliarder på at smadre naturen… ”  

Pjecen er under genoptrykning og vi har bestil 3.000 eksemplarer, som STOPMOS-aktivister vil uddele til 

årets sommergæster.  

Der skal ikke være nogen, som tager hjem fra en Samsøferie i år uden at vide hvilke trusler, der hviler 

over øen.  

 

Rigtig god sommer ønskes af 

Anders, Anne Grethe, Arne, Lars og Mogens 

mailto:nejtilbro@gmail.com
https://stopmotorvejoversamsoe.dk/om-foreningen/

