
Nej til motorvej på Asnæs, NEJ til motorvej på Røsnæs, STOP motorvej over Samsø og Østjyder mod Kattegatforbindelsen. 

 
 

Høring og Grønbog om Kattegatforbindelsen 

 

 
Til Rådet for bæredygtig trafik  

Den 6. september i år afholder Kattegatforbindelsens modstandere høring i 
Landstingssalen på Christiansborg. 

Modstanderne er borgerforeninger på Asnæs, Røsnæs, Samsø og i Østjylland og 
repræsenterer til sammen mere end 2.000 medlemmer. Modstanderne forenes om 
kritik af en Kattegatforbindelses ødelæggelser af natur, livsbetingelser og landskaber i 
de lokalområder, som berøres. Blandt modstanderne er der frygt for klimaforringelser, 
øget støjniveau, tiltagende trafikproblemer samt budget- og tidsoverskridelser ved 
anlæggelsen. Endelig savner modstanderne borgerinddragelse i en offentlig debat om 
forbindelsens berettigelse og konsekvenser. 

Ved høringen den 6. september kl. 13:00-16:00 medvirker anerkendte 
klimaspecialister, trafikforskere, støjeksperter, økonomer og jurister med speciale i 
nationale og internationale forpligtigelser om borgerinddragelse ved statslige 
anlægsopgaver. 

Som optakt til høringen har modstandsforeningerne udarbejdet en ”Grønbog om 
Kattegatforbindelsen”, hvor de nævnte kritikpunkter beskrives. Grønbogen er udsendt 
til landsdækkende aviser og mediehuse, samt til Folketingets medlemmer, relevante 
regions- og kommunalpolitikere. I elektronisk form kan den hentes af alle borgere via 
modstandsforeningernes hjemmesider.  

Det vil betyde meget for foreningerne, hvis I vil deltage i høringen og fra salen 
medvirke til den debat som høringen afsluttes med. Tilmelding kan ske til Hans Henrik 
Samuelsen hh@plan2b.dk. 

  

 

Med venlig hilsen 

Finn Vesterlund 
Østjyder mod Kattegatforbindelsen 

Anne Grethe Olsen 
STOP motorvej over Samsø 

John Holten-Andersen 
NEJ til motorvej på Røsnæs 

Stine Foersom 
Nej til motorvej på Asnæs 
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Høring om Kattegatforbindelsen i Fællessalen i Folketinget mandag den 06.09. kl. 13-16 

Program: 

13.00: Velkomst v./ Ulla Holm, medlem af bestyrelsen Stop motorvej over Samsø  

13.05: Fakta om forundersøgelsen v./ Ulrik Larsen, projektchef for KF, Vejdirektoratet 

13.15: Hvordan påvirker støj mennesker og omgivelser? v./ Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens 

Bekæmpelse og professor ved RUC 

13.25: Hvilke trafikale udfordringer løser Kattegatforbindelsen? v. /  Susanne Krawack, seniorkonsulent ved 

Concito 

13.35: Hvordan bliver borgerne inddraget i megaprojekter som KF? v. / jurist Louise Faber, formand og stifter 

af Borgerbevægelsen.dk 

13.45: Hvad betyder KF for den lokale sammenhængskraft? v. / Marcel Meijer, borgmester på Samsø 

13.55: Er KF et fornuftigt projekt økonomisk set? v./ Johan Nielsen, transportøkonom 

14.05: Indlæg fra ung klimaaktivist v. / Johannes Skriver Elf, Den grønne studenterbevægelse 

14.15: Pause 

14.30: Hvad er den klimamæssige påvirkning af KF? v./ Jesper Theilgaard, meteorolog 

14.40: Spørgsmål og debat v./ moderator Ulla Holm 

16.00: Afslutning  

Arrangører: 

 

 
Læs om foreningerne på vores hjemmesider: 

Østjylland https://oestjydermodkattegatforbindelsen.dk 

Samsø https://stopmotorvejoversamsoe.dk 

Røsnæs www.nejtilmotorvej.nu 

 
Se også Facebook-siden: 

https://www.facebook.com/groups/kattegatforbindelsenejtak  
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