
 

 

Besøg hos Edith og Hans Kristensen, Biltoftvej 24, Aarre , 6800 Varde 

 

Parrret har Boet på ejendommen siden 1997, hvor flyttede ind med deres 4 børn.   De byggede helt nyt 

stuehus i 1997. 

Det er et rigtigt flot og hyggeligt stuehus, med en fantastisk have med mange kroge med siddepladser.  

I 2000- 2001 kom der 9 nye møller op lige op af parrets ejendom - 6 på den ene siden og 3 på den anden - 

70 meter høje.  -  Edith fortæller at der med det  samme kom gener, bla. blev det svært, at sove.  Møllernes 

summen betød at nattesøvnen blev fortstyrret mange gange hver nat. At sidde i haven og nyde det, blev 

noget der kun var til at holde ud når møllerne stod stille.  

Desuden kunne de ikke se fjernsyn – især når det blæste meget var der ligefrem møllevinger på skærmen. 

Dette er stoppet efter digitalt TVs indtog. 

Kort tid efter at møllernes ankomst, begyndte Edith at få slem astma, samt flere andre helbredsmæssige 

problemer.  Netop den konstante summen generer Edith hver eneste nat, og ødelægger nattesøvnen.    

Mens parrets 4 børn var små, var de meget bange for larmen fra møllerne. Specielt når de skulle i skole om 

vinteren, turde de ikke gå op til bussen alene, fordi den larm der kommer fra vingerne var så uhyggelig, og i 

vintermørket kunne de ikke se møllerne.  

I 2003 får Edith konstateret leddegigt.  I 2007  Får Edith konstateret massive prolapser i ryggen og gigtart 

der vokser på hendes rygsøjle. Hun får tilkendt en førtidspension. Edith er nu i hjemmet hele tiden, og må 

ofte flygte rundt i huset, hvis det blæser meget, for at kunne holde ud at være der. Edith fortæller at 

hendes livskvalitet er meget påvirket af støjen fra møllerne.  Hun er meget glad for at  være i sin have, men 

det er hele tiden den nærværende larm der afgør om det er til at holde ud. Edith må flytte fra side til side i 

og udenfor huset, for at se hvor det larmer mindst.  

Hans mærkede ikke med det samme problemer ligesom Edith gjorde. Men efter en operation for galdesten, 

har Hans meget svært ved sårheling. Desuden lider han af smerter i alle muskler. Hans frygter, at det 

kommer af stress fra vindmøllestøjen.  I 2005 bliver Hans også opereret for en prolaps i ryggen, desuden får 

han samtidigt konstateret diabetes, forhøjet kolesterol, samt forhøjet blodtryk.  Alt dette indenfor 3 år – og 

3 år efter møllerne er kommet op.  

Edith og Hans oplever at det har skabt meget uvenskab i nabolaget. Lokalsamfundet har lidt under det nye 

projekt. Nogle tjener formuer, mens andre kommer til at betale med dårligt helbred og økonomisk tab.  

 

 



 

4 nætter her i juni har der været utrolig meget larm ved møllerne, fra kl. 20 til kl. 5-6 om morgenen, 

samtidig med der var hedebølge.  Støjen var slem, og ægteparret har undersøgt om det kunne være andre 

ting, fx en skårlægger der kørte hele natten, men de er sikre på at støjen kom fra møllerne. Det har især 

været slemt fordi varmen og Ediths astma har gjort det nødvendigt at lukke vinduet op om natten for at 

kunne sove.  – Og selv om vinduet lukkes, kan støjen alligevel høres.  

Nu bliver ægteparret naboer til de 10 nye møller der kommer op i Bækhede/Ulvemosen.  De er meget 

bekymrede over dette. De er i forvejen så ramte af de eksisterende 9 møller, og ved godt at de 10 nye er 

meget, meget større.  De kommer til at bo ca. 650 meter fra den nærmeste af de 10 nye møller.  

Ægeparret har søgt om værditab i forhold til de 10 nye møller.  De har forsøgt så godt de kan at skrive til 

kommunen og få agtindsigt, men finder det fuldsændigt rodet og uoverskueligt at få agtindsigt. Der 

kommer bare en mail med 4 links.  

 


