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28. januar 2014 

Kære medlemmer af Folketingens Miljøudvalg. 

  

Det fremgår af bilag på Folketingets hjemmeside, at Miljøudvalget den 16. 

januar 2014 havde besøg af en minkavler, der hævder, at dyrene reagerer 

meget kraftigt på støj fra vindmøller. 

Påstanden har vakt stor forundring, da der rundt om i landet er mange års 

erfaringer med uproblematisk naboskab mellem minkfarme og vindmøller. 

 

Miljøudvalget har med det forelagte eksempel ikke fået et retvisende 

billede af forholdet mellem minkfarme og vindmøller. 

 

Da sagen endvidere er blevet en ”god historie” gennem kraftig og ukritisk 

eksponering i pressen, har Danmarks Vindmølleforening som opfølgning 

indhentet information og uddybende viden om problemstillingen 

”vindmøller og minkfarme”.  

Dels ved at konsultere den del af landbrugets rådgivningssystem, der har 

kontakten til minkavlerne. Dels gennem egen research, hvor vi har talt 

med et antal minkavlere, der alle har vindmøller stående lige så tæt eller 

tættere på deres minkfarm end eksemplet forelagt Miljøudvalget. 

 

 

Konsultation i forhold til landbrugets rådgivningssystem 

Se konklusionen i notat fra Videncentret for Landbrug her: 

 

Notat vedr. 
vindmøller og landbrug, Videncenter for Landbrug, Skejby.pdf

 
 

Rådgiver Hans Henrik Møller, der er medunderskriver af vedhæftede notat 

fra Videncentret for Landbrug, bekræfter i en samtale med Danmarks 

Vindmølleforening, at status i forhold til rådgivningssystemets viden er 

uændret i forhold til dette notat. 

 

 

Kontakt til minkavlere 

Danmarks Vindmølleforening har taget kontakt til fem forskellige 

minkavlere, der alle har det til fælles, at de har vindmøller stående i 

en afstand af 50-100 m fra minkfarmen. Altså nærmere end eksemplet 

forelagt Miljøudvalget.  

Størrelsesmæssigt er farmene på mellem 2.500 og 10.000 tæver, og 

antallet af vindmøller varierer mellem 1-8.  

 

file://sbs01/DOK/Administration/dkvind/html/nyheder/2014/pdf/290114_bilag.pdf


 

 

 

 

 

 

Det gælder for alle farmene, at der er erfaringer med naboskab til 

vindmøller gennem flere år. 

 

Samtalerne med minkfarmerne bekræfter uden undtagelse konklusionen i 

notatet fra Videncentret for Landbrug af februar 2011. Den enslydende 

tilbagemelding fra samtlige minkfarmere er, at der aldrig har været nogen 

problemer ved at have vindmøllerne stående. 

Ingen har oplevet påvirkning af dyrenes adfærd. 

 

Danmarks Vindmølleforening er gerne til rådighed for formidling af kontakt 

til ejere af minkfarme, der har erfaring med vindmøller meget tæt på 

farmen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Asbjørn Bjerre 

 

 

 

Kopi til miljøminister Ida Auken 


