
Vedr. Knuthenborg parks dyr i umiddelbar nærhed af 150 m høje vindmøller 

Kære Steen Riisgaard, 
  

fra august måned 2014 bygges der 3 stk. 3 MW vindmøller ved indgangen til Knuthenborg park, få 
hundrede meter fra mange dyrs opholdssted. Møllerne skal køre fra januar måned 2015, dvs. i en årstid, 
hvor der ikke engang er blade på træerne, der ville kunne dæmpe rotorlarmen. Dyrene vil være udsat for 
lavfrekvent støj døgnet rundt, året rundt, når vinden blæser. 
  
Jeg forstår ikke, hvordan Lollands Kommune har kunnet give tilladelse til dette byggeri. Der har været 
indsigelser, men ikke en eneste har handlet om dyrene. Det er ejeren selv, der har søgt om at få opstillet 

møllerne for flere år siden, da de rent økonomisk set må forekomme ret lukrative, men den officielle 
begrundelse er klimaets redning og tanken om grøn energi. Hans håb er, at turisterne vil være glade for 
at se Danmarks "grønne" energi i form af 3 roterende industrianlæg i denne højde - i et rekreativt 

område. 
  
Tiden har efterhånden vist, at der er flere ulemper forbundet med vindenergi, specielt støjgenerne og 
selvfølgelig flagermus- og fugletab. Vindenergien har mistet sin popularitet mange steder i verden.  Der 

findes afstandskrav for vindkraftværker i denne størrelse, som er 4 x møllehøjde i Danmark, 10 x 
møllehøjde i nogle andre lande for at beskytte mennesker for lavfrekvent støj. 
Knuthenborgs dyr skal opholde sig meget tættere på møllerne, nemlig ganske få hundrede meter! 
  
Jeg har kigget på Knuthenborgs WWM rapport, der er skuffende overfladisk lavet i forhold til naturen. Der 
nævnes fx ikke, hvilke flagermus der er blevet fundet i området, kun et antal på 12 stks i løbet af et 

besøg, men ikke hvilken slags. "Der kan ske lejlighedsvise tab af individer" hedder det i rapporten. 
Det er dog mest påfaldende, at de eksotiske dyr, der holdes i  denne zoologiske have, ikke er blevet 
nævnt med et eneste ord! Der findes internationale undersøgelser om dyrs reaktion på støj, også 
lavfrekvent støj. 
  

Det er ganske usandsynligt, at nogen som helst vil kunne standse byggeriet nu, og det er sørgeligt. Vi 
kan bare håbe på en skærpet opmærksomhed på dette projekt og at dyrlæger vil gribe ind med det 

samme, når dyrenes reaktioner bliver voldsomme. 
Det mest sandsynlige er, at mange dyr fra Knuthenborg park vil få alvorlige stressgener, fordi de ikke får 
hvile om natten, da den lavfrekvente og anden støj er konstant. 
Dette projekt bliver til et stort anlagt - ufrivilligt - dyreforsøg. 
  
Vi håber meget, at WWF vil tage sagen op og undersøge situationen. 
  

Med venlige hilsner 
  
Greta Gallandy-Jakobsen 

 


