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Besvarelse af henvendelse i åbent brev af 9. december 2018 
I et åbent brev fra den 9. december 2018 udtrykker I på vegne af Landsforeningen Naboer til 
Kæmpevindmøller utilfredshed med Hjerteforeningens erhvervsaftale med firmaet Elektron. En 
aftale om at deres kunder kan støtte Hjerteforeningen ved at bruge firmaets produkt Hjertestrøm, 
som samtidigt baserer sig på vedvarende energi fra vindmøller. I brevet formuleres der yderligere 
en kritik af Hjerteforeningens forskningsstøtte til forskningen om ”Long-term wind turbine noise 
exposure and incidence of myocardial infarction in the Danish nurse cohort”.  
 
Hjerteforeningens erhvervssamarbejde 
Hjerteforeningen har hele tiden fokus på, at vores erhvervsaftaler overholder god etik og tager på 
den baggrund løbende stilling til, om vores erhvervsaftaler i konflikt med foreningens formål.   
 
Elektron er eldistributør og er dermed ikke en del af vindmølleindustrien. Elektron handler med el 
på et marked, som blandt andet indeholder el produceret af vindmøller, og som ejes af en vifte af 
organisationer. Opsætningen og kravene til de vindmøller, der producerer den el, som Elektron 
køber og videresælger, reguleres af lovgivning og dermed i sidste ende af politikere og håndhæves 
af miljømyndighederne. Det har vi Hjerteforeningen ingen indflydelse på.  
 
I brevet anføres en kritik af firmaet Elektrons forretningsmodel, som Hjerteforeningen ikke kan 
svare på. Det er Elektrons kunder, der vælger, at de ønsker el produceret af vindmøller, og som 
samtidigt vælger at støtte Hjerteforeningen. Det undrer os, hvordan kundernes valg om at støtte 
Hjerteforeningen ud af deres egen lomme kan fortolkes som et udslag af lobbyisme fra 
vindmølleindustrien. 
 
Hjerteforeningen har selvfølgelig stor interesse i, at regler for opsætning af vindmøller tager 
hensyn til helbredsrisikoen ved støj. Dog mener Hjerteforeningen ikke, at samarbejdet med 
Elektron om at de giver deres kunder mulighed for direkte at støtte Hjerteforeningen med nogen 
rimelighed kan siges at være udtryk for, at Hjerteforeningen skulle være under indflydelse af 
vindmølleindustrien.  
 
Hjerteforeningen er positivt indstillet overfor grøn energi – herunder vindenergi – som sammen 
med andre grønne energiformer kan være en løsning i forhold til luftforurening, som udgør en 
anden risikofaktor for hjerte-kar-sygdomme. Hjerteforeningen er enig i, at dette skal afvejes 
omhyggeligt overfor støj-udfordringer. Dette må dog først og fremmest være et krav der rejses 
overfor myndighederne og ikke overfor Hjerteforeningen.  
 
Hjerteforeningens forskningsstøtte 
Hjerteforeningen ønsker at bidrage til uvildig forskning af høj kvalitet, og vi mener ikke, at der kan 
stilles spørgsmålstegn ved tildelingsproceduren til det forskningsprojekt, som kritiseres. 
Hjerteforeningen har nedsat et forskningsudvalg bestående af 15 eksterne medlemmer, som alle 
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er højt estimerede forskere på universiteter og hospitaler. Der skal ansøges via formaliserede 
ansøgningsskemaer, og forskningsudvalget udvælger og indstiller de ansøgninger til bestyrelsen, 
som opfylder kravene og som vurderes til at være af den højeste forskningskvalitet.  
 
Hjerteforeningen støtter forskning i både behandling af Hjerte-kar-sygdomme, i rehabilitering og i 
forebyggelse. På forebyggelsesområdet er der behov for forskning på en lang række risikofaktorer 
fx tobaksrøg, usund kost, salt, mental sundhed, forurening, støj m.m. Hjerteforeningen kan ikke 
løfte forskningsstøtte til alle disse områder alene, men vores forskningsudvalg bevilliger penge til 
forskningsprojekter, hvor der foreligger en ansøgning, som falder inden for vores formål. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anne Kaltoft 
Adm. direktør, Hjerteforeningen 


