
ÅBENT BREV TIL TØNDER KOMMUNE 

 

Undertegnede, der selv har været kommunalpolitiker i en årrække -  (og p.t. er sommerhusejer og 

formand for en grundejerforening på hvis vegne jeg her udtaler mig) har da forståelse for, at Tønder 

kommunes borgmester har tillagt sig selektiv hørelse, og derfor ikke synes, at helikoptertrafik over 

Rømø 20 gange dagligt kan virke særligt generende. Nej, det høres ikke på Rådhuset i Tønder. Der 

hører man i forvejen ikke ret meget.  

Nu er det imidlertid således, at vi lever i et demokratisk samfund, hvor den enkelte borgers 

synspunkt efter sigende – men det høres vel heller ikke – skulle have en vis betydning. Altså: 

Hvorfor er den helikopterlandingsplads nødvendig? Politikerne: - Det fremmer erhvervslivet på øen. 

Godmorgen! Der er overhovedet p.t. ikke brug for yderlige off-shore aktiviteter i Nordsøen. 

Tværtom. Og skulle der være et øget behov de kommende år, er der rigeligt med overskydende 

kapacitet i Esbjerg. Tænk nationalt. Erhvervslivet er vel også – og på Rømø først og fremmest – 

turismen. Er der overhovedet bindende og blivende kontrakter, der berettiger til den aktivitet, man 

har igangsat? Jeg ved det ikke, men rygter lader formode, at man har igangsat noget, som man ikke 

har styr på.  

Men det bærende erhverv – Turismen - er man i færd med at ødelægge og har i øvrigt været det de 

seneste år. I de 8 år, jeg har haft sommerhus på øen er fuglebestanden bortset fra Bramgås og 

Sølvhejre, der kun optræder i perioder, gået drastisk tilbage, grundet en forfejlet miljøpolitik. Så nu 

må vi ikke engang være forundt at høre de få tilbageblevne sangere i perioden maj-august. De skal 

overdøves af helikopterlarm alle ugens dage, hvor vi dog indtil nu ”kun” er ramt af larm fra 

skydeterrænet ved Juvre, men også den støj bliver formodentlig forøget med indkøb af de nye 

”jagere”.  

Konsekvenserne for Rømø området er ikke katastrofale. Kun forstærkende og dermed formodentlig 

totalt ødelæggende.  Katastroferne er indtrådt allerede, mens Skærbæk kommune sad ved roret: 

Stærekasser og boligblokke på Sydøen, et totalt kaos omkring Lakolk, manglende vilje til at sikre 

overholdelsen af de lokalplaner man med gode intentioner fik vedtaget f.eks. i Bolilmark, således at 

i det mindste et område fremstod i pagt med naturen.  

Men fordi man i tidernes løb har brugt den forkerte medicin behøver man jo ikke nu at fremture og 

sluge giftpillen. Selv for Tønder kommune er der vel ENDNU ET SPINKELT håb.  

Så stop galskaben nu – tag en kold tyrker - og koncentrer jer om det der virkelig batter fremover: 

turismen. Desværre har det indtil været sådan, at også her vender man det døve øre til.  

Som formand for en af de formodentlig mindre berørte områder vil jeg anmode min bestyrelse om 

at tage initiativ til et stormøde for alle interesserede på øen med henblik på, at sagsøge Tønder 

kommune for ekspropriation af ejendomsværdi og indtægter. Der kan ikke herske tvivl om, at 

priserne på ejendomme på Rømø falder yderligere og at lejeindtægterne går ned. Dermed går også 

Tønder kommunes indtægter vel ned?  

Nej, de forhøjer vel bare ejendomsskatteprocenten som kompensation!  

Man kunne fristes til at opfordre øens beboere og sommerhusejere til et kollektivt stop for 

indbetaling af ejendomsskatter. For spørgsmålet er vel efterhånden; hvad får vi for pengene?  
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