
                                                              Monstermøller skaber rædsel!

Vindmøller er langt fra ren energi, men ren og skær ødelæggelse kombineret med grådighed. Det er ikke 
beviser der mangler, de er mange og stærke, og strømmer dagligt ind fra nær og fjern.

Monstermøller slår ihjel, hurtigt eller langsomt, de kan invalidere mennesker, forstyrre kvinders 
hormoncyklus og forkrøble fostre – og den danske regering er ligeglad.

Hos den jyske minkavler, Kaj Bank Olesen, fik minkene i maj måned 1661 dødfødte hvalpe, og hele 33 
procent af disse hvalpe var vanskabte, og det har spredt rædsel.

For ejeren af Lammefjordens Stauder, Boye Jensen, har det fået store konsekvenser at minkavleren kunne 
dokumentere, at en tredjedel af hans mink fik vanskabte og dødfødte hvalpe, efter at flere kæmpemøller 
blev sat op i nærheden, og tre års naboskab med 127 meter høje vindmøller har for længst overbevist Boye 
Jensen om, at den lavfrekvente støj fra møllerne gør dyr og mennesker syge.

Da sagen om minkene kom frem, sagde fem af hans medarbejdere op. Hans kvindelige medarbejdere 
fortæller om uregelmæssig menstruation, og flere af hans ansatte har konstant hovedpine. De er naturligvis 
bange for, at deres symptomer skal føre til kroniske skader, og Boye Jensen vil ikke tage ansvaret for, at en 
af dem eventuelt føder et vanskabt barn. 

Boye Jensen har af Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeren og Sundhedsministeren fået besked på at han 
har det fulde ansvar for alle sine ansatte, uanset om problemerne stammer fra naboens kæmpevindmøller. 
Det er klart, at det kan ingen tage på sig, og derfor lukker han sit livsværk, Lammefjordens Stauder. Det er 
sørgeligt at erfare, at virksomhedens drift opgives, og at grunden skyldes udefrakommende begivenheder, 
som Boye Jensen er helt uforskyldt i.

Listen med dokumentation er lang, men den danske regering er ligeglad, trods de i adskillige samråd og ved 
borgeres foretræde er blevet gjort opmærksomme på både dyr og menneskers helt uforskyldte ufattelige 
skæbner, på grund af den alt for korte afstand der i dag er fra monstermøllerne til stalde og beboelser.

For år tilbage var "levebrødspolitiker" et skældsord, nu har vi næsten ikke andet. Vi har fået 
et politikerstyre med stadig mindre kontakt med vælgerbefolkningen og med meget lidt plads 
og evne, til at lytte til hvad der foregår i den virkelige verden. Den verden, er for dem totalt 
ligegyldig. "Levebrødspolitikernes" reaktion på disse alvorlige sundhedsmæssige advarsler, har været at 
ignorere dem, og det er en skændsel, som afslører at vindkraftens diktatur, ikke kun lurer lige om hjørnet, 
den eksisterer allerede i Danmark!  
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