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Nabo til vindmøller: Grusomt mareridt 
Transskriberet fra indslag i TV2 Nyhederne, TV2 Danmark A/S, 
bragt søndag, den 28. oktober 2012, kl. 19:30. 
 
 
Studievært: … Og nu skal De så møde Boye 
Jensen fra Gislinge, som også har skrevet til 
os. Hans historie, er historien om en mand, 
der har fået ændret sit liv på grund af en stribe 
vindmøller. 
 
Reporter: Vestsjælland og ren efterårsidyl… 
Og dog; ”Velkommen til møllehelvedet” har 
naboerne skrevet. 
 
BJ: Det er blevet et grusomt mareridt for os. 
 
Reporter: Familien Jensen har boet og drevet 
planteskole her i 40 år. Det har de været glade 
for, indtil de fik kæmpevindmøller som nabo. 
 
BJ: Vi kan mærke, at det vibrerer inde i vores 
krop. Der er sådan en lidt pressende, 
stikkende fornemmelse i fingrene. Det gør, at 
du får slet ikke din søvn, du vågner op til flere 
gange i løbet af natten.  
 
Reporter: Støjen fra møllerne er beskeden på 
denne vindstille dag… 
 
(Video med lyd fra møllerne vises på 
computer). 
 
… Men optagelserne her er lavet af Boye 
Jensens nabo tidligere på måneden.  
 
BJ: De dér ”swish”-lyde kommer hele tiden. 
Sju, sju, sju. Og så er det krydret med det, 
som jeg sagde omkring de tydeligt hørbare 
toner, som er vældigt, vældigt, generende.  
 
Reporter: Også de syv litauere, der i årevis 
har boet og arbejdet på Boye Jensens 
planteskole har fået nok. 
 
(BJ fremviser opholdsrum) 
 
BJ: ”Ja, det var her de opholdt sig.” 

Reporter: Flere af dem har meddelt på e-mail, 
at de kun vil komme igen, hvis de får et andet 
sted at bo og sove. 
 
(BJ læser op fra e-mail): Når det blæser 
kraftigt, kan jeg mærke rystelser, og der er en 
meget kraftig støj. Jeg kan ikke sove 
ordentligt. 
 
Reporter: Det er Holbæk kommune, der har 
godkendt møllerne i området. Det er sket på 
baggrund af en støjvurdering, der ligger inden 
for de tilladte grænser.  
 
Søren Christensen, Udvalget for Klima og 
Miljø, Holbæk Kommune, Venstre: Der er 
nogen, der har truffet nogle vurderinger et 
eller andet sted, og sagt, at hvis man 
overholder de krav, så er det til at leve med. 
 
Reporter: Men bliver I som politikere ikke 
også nød til at forholde jer til virkelighedens 
støjgrænser eller ej? Her er der en familie, 
som har fået ødelagt deres liv. 
 
SC: Jo, men vi kan jo ikke efterfølgende - 
hvis det var det vi ville, det har slet ikke været 
under overvejelse - men vi kan jo ikke 
efterfølgende gå ud og pille vindmøllerne ned. 
 
Reporter: Spørgsmålet er så om den måde, 
man efter loven beregner støjen på, giver et 
retvisende billede af det reelle støjniveau. Det 
mener førende forskere faktisk ikke. 
 
Dorte Hammershøi, professor i akustik, 
Aalborg Universitet: Den måde, som vi regner 
på lyden på i forhold til at gætte på, hvor høje 
niveauer som f. eks. vindmøller giver i folks 
hjem, har vist sig at have nogle usikkerheder, 
som måske i virkeligheden gør, at vi 
systematisk undervurderer, hvor kraftig støj, 
der kommer i folks hjem. 
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Reporter: Det hjælper dog ikke familien 
Jensen nu. De har taget den yderste 
konsekvens. De er flyttet til et nyt hus, der 
ligger godt tre kilometer fra vindmøllerne. Så 
de igen kan få deres nattesøvn.  
 
Journalist: Er det ikke bare jer, der er 
overfølsomme? 
 
BJ: Nu er det jo sådan, at vi faktisk er 28 
personer ude omkring de her vindmøller, og 
vi har mere eller mindre mærket de 
vibrationer alle sammen, så nej. 
 
Reporter: BJ og hans naboer har klaget til 
Natur-og Miljøklagenævnet, fordi de mener, 
at de støjvurderinger, der er lavet af 
vindmøllerne er forkerte. 
 
 


