
 

 

 

 

 

Kære medlem,  

Efter mange udadvendte aktiviteter i september, var oktober lidt mere rolig. Foreningens 

medlemmer, som kandiderer til kommunalbestyrelsen på Samsø eller til regionsråd Midtjylland, er 

også optaget af deres valgforberedelser. Og modstanden imod Kattegatforbindelsen er da heldigvis 

højt på deres prioriteringsliste.  

Men bestyrelsen har:  

 afholdt bestyrelsesmøde den 11. oktober  

 været repræsenteret på et fællesmøde med Østjyder mod Kattegatforbindelsen og 

modstandsforeningerne på Røsnæs og Asnæs den 13. oktober  

 været repræsenteret i Kastaniefestivalen i Nordby den 17. oktober 

 afholdt et medlemsmøde den 19. oktober 

I oktober hørte vi, at Transportminister Benny Engelbrecht ønsker at forhindre en åben debat og 

afskaffe høringsmuligheder i.f.m. Lynetteholmen. Det kan også få betydning for vores muligheder for 

at komme til orde i.f.m. Kattegatforbindelsen. Det er i dag svært nok at få omtale i pressen, men hvis 

de demokratiske anke- og indsigelsesmuligheder yderligere beskæres, bliver det virkelig op ad bakke. 

Kommende aktiviteter 

Folkets klimamarch den 6. november i Aarhus og i København 

 

Folkets Klimamarch foregår i år i 24 danske byer og 
STOPMOS deltager primært i Klimamarchen i Aarhus.  
 
Vi tager samlet afsted med Lilleøre fra Sælvig Havn kl 9:00. 
Læs mere på vores hjemmeside: Folkets klimamarch - 6. 
november i Aarhus - STOP Motorvej over Samsø 
(stopmotorvejoversamsoe.dk) 
 
Hvis du er i København på dagen starter marchen på 
Islands Brygge kl 12:00. STOPMOS vil være repræsenteret. 
 
Foreningen Østjyder mod Kattegatforbindelsen deltager i 
marcherne i Odder og i Aarhus 
 
Du kan se programmer for de øvrige 22 byer på 
Klimamarchens hjemmeside: 
Forside — Folkets Klimamarch 

Meld dig til Lone Matthiesen hvis du vil deltage, sammen med STOPMOS i marchen i Aarhus på mail: 

lonemolly@hotmail.com  

Meld dig til Mogens Bo Thomsen, hvis du vil deltage sammen med STOPMOS i marchen i København 

på mail: mogensbot@icloud.com  

https://stopmotorvejoversamsoe.dk/folkets-klimamarch/
https://stopmotorvejoversamsoe.dk/folkets-klimamarch/
https://stopmotorvejoversamsoe.dk/folkets-klimamarch/
https://folketsklimamarch.dk/forside
mailto:lonemolly@hotmail.com
mailto:mogensbot@icloud.com


Den Nye Kattegatkomité 

Den Nye Kattegatkomité har etableret en lovende hjemmeside, som du kan se på adressen: 

Forside | Kattegat (dennyekattegatkomite.dk) 

 

 
Du kan følge komiteens arbejde på dens Facebookside. Den finder du nemmest via ovennævnte 

hjemmeside, eller linket: ´(1) Den Nye Kattegatkomite | Facebook 

 

Om Komitéen: 

 
Formålet med Den Nye Kattegatkomite er at danne politisk modvægt til den 
bestående Kattegatkomité, som fungerer som en lobbyorganisation, der arbejder 
aktivt for realiseringen af Kattegatforbindelsen. 
 
Navnet på den nye komité er ”Den nye Kattegatkomité – for natur og 
bæredygtighed”. 
 
Den nye komité betragter en eventuel Kattegatforbindelse som ødelæggende for 
natur og landskaber i de berørte områder og finder, at forbindelsen vil være 
klimamæssigt uspiselig, da CO₂-udledningen vil være enorm ved anlægget af broer og 
motorveje og derfor ikke er bæredygtigt.  
 
Økonomisk hænger projektet ikke sammen, da det vil blive Danmarkshistoriens 
absolut dyreste Infrastrukturprojekt, og som en brugerbetaling ikke vil kunne 
finansiere. 
 
Tanken med komitéen er, at den skal bestå af medlemmer af kommunalbestyrelser, 
regionsråd og folketing, som er imod etableringen af en Kattegatforbindelse.  
Kandidater til KV21 og til Folketinget er også velkommen til at slutte op om Den Nye 
Kattegatkomité. 
 

 
STOP motorvej over Samsø ønsker Den Nye Kattegatkomité held og lykke i kampen. 

Afholdte aktiviteter 
Kommunalbestyrelsens holdning til Kattegatforbindelsen 

STOPMOS har spurgt de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer på Samsø om deres indstilling 

til Kattegatforbindelsen. Vi havde egentlig tænkt at bringe alle svarene i et nyhedsbrev her op til 

kommunevalget, men da deres holdninger bliver præsenteret ret udførligt både i Samsø Posten og 

på diverse sociale medier, undlader vi det.  

Til gengæld genopfrisker vi en enig Kommunalbestyrelses beslutning fra den 8. oktober 2019 (citat 

fra mødets referat): ”Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der ikke ønskes en 

Kattegatforbindelse via Samsø, idet den vurderes at få negativ betydning for natur, befolkning og 

livskvaliteten på Samsø. Samsø Kommune søger både politisk og administrativt størst mulig 

indflydelse på en eventuel linjeføring ud fra de præsenterede principper. Det tilføjes til 

principperne, at der så vidt muligt søges en tunnelløsning”. 

https://www.dennyekattegatkomite.dk/
https://www.facebook.com/groups/398450934988897


STOPMOS på Kastaniefestival i Nordby den 17. oktober 

 

Formand for STOPMOS Anne Grethe Olsen fik mange gode 
samtaler om Kattegatforbindelsen ved Kastaniefestivalen. 
 
Vi uddelte Grønbogen om Kattegatforbindelsen til særligt 
interesserede.  
Og stadig er det forbavsende at opleve hvor mange borgere, 
der aldrig har hørt om projektet. 
 
Det manglende kendskab til megaprojektet er også et 
tilbagevendende tema på motorvejsmodstandernes 
fællesmøder. 

Foto: Lars Nicolaisen 

Medlemsmøde den 19. oktober 

Formålet med medlemsmødet var at styrke dialogen mellem bestyrelsen og medlemmerne. Der 

deltog omkring 30 engagerede medlemmer. De blev præsenteret for foreningens arbejde og fik 

mulighed for at komme med ideer til fremtidens bromodstand på Samsø. Tina Kjær holdt et 

inspirerende oplæg om, hvordan vi skal kommunikere med og få fat i ungdommen. 

Anne Grethe Olsen orientrede om samarbejdet med foreningerne af motorvejsmodstandere på 

Røsnæs, Asnæs og Østjylland. Ulla Holm fortalte om erfaringerne fra høringen i Folketinget og 

Støttefestivalen. Anders Baun Sørensen refererede fra klimademonstrationen den 25. september. 

Fra deltagerne blev det foreslået, at vi især fokuserer på økonomien bag Kattegatforbindelsen, og 

der blev spurgt, om vi skulle igangsætte en underskriftindsamling eller forsøge at få samlet 50.000 

underskrifter til borgerforslag mod Kattegatforbindelsen.  

Bestyrelsen har overvejet borgerforslag, men her og nu tror vi ikke, der er kendskab nok blandt 

befolkningen til, at det vil kunne lykkes at få indsamlet de nødvendige 50.000 underskrifter. Når/hvis 

der bliver tilstrækkelig kendskab til projektet (f.eks. når Forundersøgelsen offentliggøres), vil 

bestyrelsen genoverveje borgerforslag. I givet fald skal det være sammen med de tre andre 

modstandsforeninger. 

Endelig efterlyste bestyrelsen flere aktivister til konkrete aktiviteter. Efter mødet har flere meldt sig, 

så gruppen er nu oppe på 14 kerneaktivister. Men vi ser gerne endnu flere! 

Du kan tilmelde dig: Kontakt Lone Matthiesen, lonemolly@hotmail.com som koordinerer 

aktivisterne. Som aktivist vil du få meddelelse om orienteringsmøder og du kan deltage i møderne og 

i aktiviteterne i det omfang, det er praktisk muligt for dig. 

 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen: 

Anders Baun Sørensen, Anne Grethe Olsen, Arne Krogh,  

Lars Nicolaisen, Lone Matthiesen, Mogens Bo Thomsen og Ulla Holm 

  

mailto:lonemolly@hotmail.com

