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Naboskabet til kæmpevindmøller har haft katastrofale følger for 

min virksomhed, medarbejderne, min kone og jeg. 14dage efter 

at kæmpevindmøllerne blev sat i gang mærkede vi de første 

vibrationer i vores kroppe når vi lå i vores senge. Det gav en 

elendig søvn. 

Efter 10-11måneder måtte vi indse at hvis vi skulle overleve dette 

mareridt måtte vi sove et andet sted. Det gjorde vi så, det betød 

at vi kun var på planteskolen i dagtimerne sammen med vore 15 

ansatte. 

I sæsonen havde vi 6 personer fra Litauen til at arbejde for os. De 

boede lige ved siden af os i vores anden bolig. 14 dage efter de 

var ankommet fik de også vibrationer i kroppen. Vi har alle 8 

personer oplevet nøjagtig det samme. Ca. 2mdr. efter de var 

vendt hjem, var alt blevet normaliseret igen. Dette gentog sig 

hver gang de sidste 3 sæsoner de var der. 

1 år efter at kæmpevindmøllerne var startet(altså nov. 2012) 

fandt mine danske kvindelige medarbejdere ud af, at de alle 

havde forandringer med deres cyklus. De pletblødte og cyklus 

blev uregelmæssig og det var blot ved at være på arbejde i 

37timer + pauser som er lig med under 25% af den samlede tid vi 

er til i. De litauerske kvindelige medarbejdere som jo boede og 



arbejdede på planteskolen havde endnu større problemer med 

deres cyklus. De blødte meget mere. 

I de næste 2år henvendte jeg mig til alle relevante myndigheder 

som kommunen, embedslæge, arbejdsmediciner, arbejdstilsynet, 

arbejdstilsynets chef, Sundhedsstyrelsen og til sidst 

Sundhedsministeren, der for øvrigt blev trukket i samråd med 

baggrund i min sag. Ingen myndighed ville tage ansvar, men 

udtalte at vi og medarbejderne kunne søge læge og at jeg i øvrigt 

havde ansvaret for mine medarbejdere og skulle lave 

afværgeforanstaltninger for dem. Men ingen kunne fortælle 

hvordan jeg skulle klare den opgave. 

At søge læge havde vi naturligvis gjort, men da de praktiserende 

læger ikke er blevet gjort opmærksom på ”problemer for naboer 

til kæmpevindmøller” fra Sundhedsstyrelsen aner de ikke hvad de 

skal stille op med os, andet end at undersøge os ordinært. Her 

mangler jeg en opsøgende embedslæge eller Sundhedsstyrelse 

der ville tage affære. Jeg mødte den stik modsatte indstilling fra 

disse myndigheder.  

I løbet af denne proces havde jeg bombarderet Holbæk 

Kommune med de problemer vi oplevede. Ikke alene vibrationer i 

kroppen med spoleret nattesøvn, menstruationsforandringer så 

oplevede vi også tydelige hørbare toner. Disse tydelige hørbare 

toner var frygtelig generende for personalet og os selv. De 

kommer og går og man tænker hele tiden, bare det nu ikke snart 

begynder igen. De tydelige hørbare toner må slet ikke være der 



og selv om kommunens miljøsagsbehandler under støjmålingen 

klart tilkendegav at der var kraftige tydelige hørbare toner og 

med 3 af mine medarbejdere og jeg selv som vidner, så var 

støjmålingsfirmaet Delta ligeglade og skrev blot i rapporten at der 

ikke var tydelige hørbare toner registreret i målingen. Her 

mangler vi så muligheden for at få aktindsigt i rådataerne. 

Men mit bombardement af Holbæk Kommune bevirkede at 

Holbæks Borgmester bad om foretræde og det fik kommunen så i 

nov. 2013 hvori jeg også deltog. 

Her bad daværende Miljøudvalg Borgmesteren om at der skulle 

måles lavfrekvent støj direkte inde i vores boliger. Det har aldrig 

været tilladt før da man kun måtte beregne støjen. Det er jo 2 år 

siden og først nu er vi ved at nærme os støjmålingen. Vi naboer 

har følt at vindmølleejeren Vattenfall, MST, Holbæks Adm. og til 

sidst i processen også Ålborg Universitets ledelse har gjort alt for 

at forhindre støjmålingen. 

Et af de største problemer for Vindmølleindustrien ang. denne 

støjmåling var mine 2 ejendomme og virksomhed, som de måske 

mest udsatte boliger og arbejdsplads i DK, hvor muligheden for, 

at hvis vi fik uvildige forskere fra Ålborg Universitet eller deres 

nyudviklede lavfrekvente støjmåleapparat i brug, måske ville vise 

katastrofale overskridelser. Vindmølleindustrien kunne ikke leve 

med at jeg havde en legitim ret til at støjmåle i min egen bolig. 

Der kommer nu en proces hvor likviditeten pludselig bliver fjernet 

fra mig, skønt jeg stadig har en egenkapital på ca. 8mill. 



Indrømmet mine kræfter var ved at være opbrugt og da vi 

samtidig fik meddelelsen om at en minkavler fra Herning, hvor 

kæmpevindmøller var sat i gang for et ½år siden, nu fik 

misdannede minkhvalpe i store mængder, så ville medarbejderne 

heller ikke mere. Menstruationsforandringer og nu misdannede 

dyrefostre og ingen myndighed der vil tage ansvar, så må det 

slutte.  

Jeg forsøgte at rekonstruere firmaet så der kun skulle være 3 

ældre mænd på planteskolen i kun 6timer pr. dag. Men pludselig 

kunne intet lade sig gøre.   

I den efterfølgende konkurs bliver mine ejendomme og 

virksomhed ikke sat offentligt til salg overhovedet. Få lokale 

personer der ved hvad der sker, byder på ejendommene men får 

aldrig svar? De 13 driftsbygninger og de 2 boliger bliver revet 

ned, og jorden efterfølgende lagt ind under det Gods hvor 

kæmpevindmøllerne er placeret. Det var altså aftalt på forhånd at 

ejendommene skulle rives ned. Hvis I synes det lyder som et 

totalt surrealistisk sagsforløb så har I samme opfattelse som mig. 

I kan se billedmateriale i dag til dokumentation. 

Jeg ved godt jeg har kostet Vindmøllebranchen milliarder fordi 

jeg startede LNtK som trods alt har fået mange kommuner til at 

træde på bremsen, til stor irritation for Vindmølleindustrien. Men 

det er sket på baggrund af demokratisk oplysning om virkelige 

hændelser.  



Retssikkerheden er meget langt væk i denne sag og det værste er 

at jeg fornemmer at det er hele vejen rundt, altså også 

retssystemet, der også har prøvet at gøre mig tavs, idet jeg ikke 

kunne få en beskikket advokat.   

Det er nu 6år siden jeg startede Landsforeningen og der gik et år 

lokalt inden jeg gik i gang med det omfattende arbejde at starte 

en Landsforening op så det er altså 7år siden denne kamp 

startede for mig. 

I alle de år er jeg blevet klar over nogle myndighedssvigt ud over 

det sædvanlige for at tilfredsstille Vindmølleindustrien. 

Jeg tænker her specielt og rigtig meget på Miljøstyrelsen, med 

hvem jeg har været meget i kontakt med. 

Jeg ved i dag at Miljøstyrelsen allerede i slutningen af 80erne 

vidste med baggrund i den store Kelly rapport hvor også NASA 

bidrog med undersøgelser at man ikke måtte måle det der kaldes 

A-vægtet der betyder at de lave lavfrekvente frekvenser ikke 

bliver målt, hvorefter MST i 91 lavede den første bekendtgørelse 

hvor der skulle måles A-vægtet og det gør man dæleme 

stadigvæk? 

De første kæmpevindmøller bliver sat op på teststationen i 

Høvsøre i 2003-4 og allerede her kommer de første 

naboprotester over lavfrekvent støj, uden at MST reagere. 

I 2006 har MST egne dokumenter internt, der beviser store 

lavfrekvente problemer for naboerne, men gør ingenting! 



I maj 2008 har MST deres egen dokumentation på at selv om den 

hørbare udendørs støj er på grænseværdien 44dB er den 

lavfrekvente støj indendørs på 24dB som er en fordobling i 

forhold til 20dB som er grænseværdien for lavfrekvent støj. MST 

er ligeglad!  

I okt. 2008 fortæller vores verdensanerkendte akustikprofessor 

Henrik Møller hvordan MSTs referencelaboratorium Delta 

umuliggør hans forskning hvorefter han bliver nød til at forlade 

det projekt der skulle have klarlagt problemerne med lavfrekvent 

støj. MST er igen total ligeglad! 

I 2010 kommer den videnskabelige rapport fra professor Henrik 

Møller der siger at de store vindmøller udsender klart mere 

lavfrekvent støj, helt op til 10dB mere, hvor ingen mennesker kan 

holde ud at være i længere tid. MST reagere ikke. 

Ved den nyeste bekendtgørelse fra dec. 2011 indfører MST helt 

nye isolationstal for naboejendomme fremkommet under 

hemmelige møder de afholdte med Vindmølleindustrien. 

Hverken professor Henrik Møllers forslag eller DASAMs forslag 

tog MST notits af. Her ønskede disse yderst kompetente parter at 

den hørbare støj udendørs ved nabo ændres fra 44dB til 35dB. 

Ved dette udendørs støjniveau ville der ikke være problemer med 

lavfrekvent støj indendørs fremgik det af professor Henrik 

Møllers forskning. MST ændrede intet! 



Professor Henrik Møller konfronterer MST om problemerne med 

lavfrekvent støj utrolig mange gange i perioden 2008 – 2012 uden 

at MST gør noget. 

I dag findes der kun 4 støjmålingsfirmaer, der kan få lov til at 

støjmåle kæmpevindmøller, de er alle medlemmer af 

Vindmølleindustrien? Så er man også helt sikker på at målingerne 

bliver som Vindmølleindustrien ønsker dem.  

Men det vil også sige at det kun er 4personer fra 

Vindmølleindustrien der kører alle støjmålingerne igennem. Det 

er ikke i orden. MST reagerer heller ikke her!  

Som jeg ser det læner MST sig op af en stor retssag og jeg vil 

opfordre til at I som lovgivere enten laver ændringerne uden om 

MST eller renser ud i styrelsen. Som jeg ser det er MST fyldt med 

lobbyister fra Vindmølleindustrien eller påvirket på anden måde. 

Jeg har I alle disse år forsøgt at få aktindsigt i støjmålingernes 

rådata og forsøgt at få aktindsigt i logfilerne. Intet har kunnet 

lade sig gøre at få udleveret. Hvorfor kan vi ikke få disse 

oplysninger? Der er ingen forretningshemmeligheder gemt i det 

materiale.  

Kære politikere lovgiv nu så vi får mulighed for at kontrollere 

møllerne uden at mølleejeren ved hvornår der skal måles for 

efter at den seneste senatsrapport fra Australien fra midt i aug. 

beviste at der svindles med støjmålingerne der og det bestemt 

heller ikke kan udelukkes at Vindmølleindustrien ikke er lige så 



smarte som VW, nemlig har en software der anvendes når der 

skal støjmåles. For på den måde det sker i dag så ved 

vindmølleejeren hvornår der skal støjmåles og kan derved ændre 

indstillingen på møllen og da vi ikke kan få udleveret logfilerne ja 

så kan de holde hemmelighederne for dem selv og dermed 

forsætte et evt. snyderi.  

Lovgiv nu sådan at vi får mulighed for at kontrollere 

kæmpevindmøllernes støjudsendelse – for de findes.  

Jeg vil gerne stille op for yderligere informationer hvis det ønskes. 

 

Med venlig hilsen 

Boye Jensen 

 

 

    

 


