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- når mennesker betyder mest 

 

Under et slør af godhed  
Vindmøllenaboer betaler en høj pris  

 

- med mistrivsel, søvnmangel, forringet helbred og værdier 

 

 

Følgende udsagn finder du i borgernes beretninger: 

 

”Vi er tvunget til at flygte fra vores bolig, efter at vi i 2013 blev nabo til 6 store vindmøller” 

”Vi er desperate, og vores liv er sat på standby. Vi har fået frataget vores hjem” 

”I længden kunne vi ikke holde til det. Det var ren tortur, og nu er vi flyttet” 

”Sandt at sige, har vi fået vores livskvalitet totalt ødelagt” 
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1 Forord 

Du finder her et udsnit af borgernes beretninger fra områder med kæmpevindmøller, hvor forståelse 

og hjælp fra politikere, myndigheder, vindmølleopstillere og medmennesker udeblev. 

Vindmølleopstiller og politikere hævder samstemmende, ”Når lovgivningen overholdes, er der ingen 

grund til bekymring for naboer som udsættes for støj fra kæmpevindmøller”. 

Dette stemmer dog dårligt overens med beretninger fra de mennesker som beskriver deres virkelighed 

i eget hjem. Kort tid efter at kæmpevindmøllerne er sat i drift opstår problemerne. Flere undersøgelser 

beskriver årsagen og hvorfor mange borgere mistrives eller bliver direkte syge af vindmøllestøjen.  Dyr 

er ofte mere følsomme for påvirkningen og viser tydelig angst, aggression og mistrivsel, når møllerne 

kører. 

Den lovgivning Myndighederne henviser til, som skulle beskytte mennesker mod vindmøllestøj, hviler 

alene på Miljøstyrelsens administrative skøn, om nødvendig afstand mellem naboer og 

kæmpevindmøller, altså ikke en lægelig vurdering, undersøgelse eller forskning. Det er påpeget fra 

politikere og vindindustrien, at loven ikke må stå i vejen for fortsat udbygning med store 

landvindmøller. 

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, er en sammenslutning af mennesker, der selv er blevet 

berørt af vindmøllestøj, men også borgere der føler sig truet eller blot sympatiserer med det Danmark, 

der ikke accepterer at store landvindmøller giver adgang til at gøre andre mennesker fortræd i en lang 

årrække. Det svækker retsfølelse og tilliden til politikere og retsvæsen - en meget høj pris for 

samfundet. 

De følgende Naboberetninger er rapporteret af naboerne selv, eller gengivet af pressen, og er 

borgernes egne oplevelser. Disse beretninger viser, at der ikke er overensstemmelse mellem de 

udsagn som Vindindustrien og Myndigheder bruger til at underkende fortvivlede borgeres modstand. 

Beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller er med disse beretninger tydeligvis utilstrækkelige. 

Danskernes generelle opfattelse af vindenergi er meget positiv, måske grundet undertrykkelse af den 

virkelighed som de udsatte borgere må leve med. Historien om dansk vindmølleindustri fortælles 

fortsat under et slør af godhed og i skyggen af fortielse og bedrag.  

Kun få kender den menneskelige pris, som tilfældige borgere betaler, når store landvindmøller sættes 

op helt tæt på deres bopæl. 

Med disse beretninger ønsker vi at formidle den virkelighed, som mange vindmøllenaboer oplever. Du 

kan naturligvis danne din egen mening om det du læser, men denne viden er fra mennesker der lever i 

det og føler sig svigtet af retssamfundet. 

 

Med venlig hilsen Landsforeningen  

Naboer til Kæmpevindmøller 

www.LNtK.dk 

http://www.lntk.dk/
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3 Mona Pallisgaard  

Seks Vestas-møller mellem Gettrup og Hurup, 107 meter høje, 2MW - rejst i Thy i 2008. 

Beretning fra Mona Pallisgaard, april 2018. 

Vi er blevet nabo til Gettrup vindmøllerne. Før vindmøller kom op, var jeg sund og rask. 

Efter vindmøller er sat op, har jeg fået migræne og kraftig hovedpine.  

Efter nogle år begyndte jeg at besvime helt uden varsel, og altid kun når jeg var hjemme. Jeg kunne 

ligge i min seng og besvime, jeg kunne stå i køkkenet og lave mad, eller jeg kunne besvime på hesten, 

mens jeg red i vores ridehal.  

Jeg blev undersøgt af rigtig mange læger som ikke fandt nogen forklaring. En person i huset har fået 

nyreproblemer og ujævn hjerterytme.  

Jeg har mange heste og har avlet heste som jeg har udstillet (jeg har haft Danmarks bedste Dartmoor 

hingst og hoppe).  

Det år vindmøller blev sat i drift, blev tre af mine heste ramt af stress - de blev krybbebiddere. To af 

hestene har jeg selv avlet og den tredje var en pony-hoppe på ti år. I hele mit liv har jeg kun en gang 

oplevet en hest blive krybbebidder ud over de tre, der på samme tid blev det efter vindmøllerne blev 

stillet op nær vores ejendom. 

Vi oplevede at hestene hoppede i deres bokse de dage vindmøllernes skygger trængte ind i stalden. 

Den første tid, når jeg var ude at ride, var det vanskeligt at komme hjem, fordi hestene ikke turde gå 

over skyggerne fra vindmøllerne. 

Min månedlige cyklus er markant forandret og jeg er ikke i overgangsalder ifølge lægen, da dette blev 

undersøgt i forbindelse med min besvimelse.  

Jeg besvimede jo 3-4 gange hver uge i over et år og jeg var i følge min mand og børn væk i mellem 10 

og 30 minutter hver gang. 

Nu er alle børn flyttet hjemmefra og jeg har flyttet soveværelse fra øst til vest i huset, for at komme 

længst væk fra vindmøller og det har faktisk hjulpet på min hovedpine. 

Har jeg det dårligt tager jeg gladeligt på job, for så forsvinder hovedpinen. Det skal så siges, at der er 

kørt ulovlige forsøg på den ene vindmølle og en anden står ulovligt for tæt på vores hus. Det siges, at 

landmåleren målte forkert da vindmøllerne skulle placeres, men rygtet siger også, at der ikke er plads 

til vindmøllerne og derfor skulle den ene stå for tæt på vores bolig, da vi ikke ville brokke os. 

Vi er ved at spare sammen til nye vinduer med støjdæmpning for bedre lydisolering. Vi har brug 1,8 

million på en ridehal som skærmer meget for larmen fra vindmøllerne - ellers kunne vi slet ikke bo i 

huset.  

Hilsen Mona Pallisgaard 
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4 Kristjan Hadberg 

 Ultimo 2017 

Min kone og jeg er naboer til tre nyopsatte 140m høje Siemens møller, og siden de blev sat op i 

efteråret 2017, har vi begge døjet med trykken for ørerne og et voldsomt søvnbesvær. Jeg har været 

ved egen læge, da min krop er begyndt at sitre/ryste. Efter en grundig undersøgelse og flere 

blodprøver kan lægen ikke finde nogen årsag til mine symptomer. Jeg blev henvist til en ørelæge, da 

jeg ofte følte ubehag i ørerne, og gik med følelsen som man var søsyg. Ørelægen fandt efter grundig 

undersøgelse heller ingen fejl på mine ører eller hørelse. 

5 Peer Risager 

Nordjyske.dk: 06. JULI 2015 BRØNDERSLEV 

Vindmøller smadrer naboers liv 
Nabo til vindmøller døjer med hovedpine og manglende nattesøvn. 

Målingerne viser, at støjgrænsen på 20 db ikke er overholdt hverken i min stue eller udestue. Per 

Risager er en af flere støjplagede naboer til de seks halvandet år gamle kæmpevindmøller i Pulsen i 

Brønderslev Kommune. Med udstyr fra Aalborg Universitet har han fået målt lavfrekvent støj op til 32 

db i sit hus, hvor grænsen er 20 db. 16 gange så højt som det tilladte.  

Mit blodtryk steg lige fra dag et. Foruden blodtryk og hovedpine, så døjer jeg mange nætter med at få 

sovet igennem. Min livskvalitet er væk ved at bo i sådan et hus, siger han til P4 Nordjylland. Ekspert i 

lavfrekvent støj professor emeritus i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet, har analyseret 

målingen og slår fast, at støjen kommer fra vindmøllerne.  

Kræver undersøgelse af vindmøllestøj, (2015) 
653 meter. Præcis så langt er der fra Peer Risagers hus til den vindmølle, som står tættest på hans hus 

lidt udenfor Agersted. Sammen med yderligere fem møller larmer den ifølge ham så meget, at han ofte 

ikke kan sove om natten. 

For det første er det jo træls at ligge og trille der om natten. Men dagen efter, når du ikke har sovet, er 

du jo ingenting værd, siger han. Siden de seks møller blev sat i drift i oktober 2013, har den monotone 

støj, som møllerne udsender, været til gene for Peer Risager overalt i hans hus. - Lyden er sådan en 

brummende, konstant lyd. Vingesusene lyder lidt ligesom en slidt diesellastbil, der holder i tomgang, 

forklarer han. 

Derfor vil Peer Risager nu have Brønderslev Kommune til at undersøge, om møllerne reelt udsender 

mere støj, end de må indenfor lovens rammer. Hos kommunen anerkender teknik- og miljøudvalget 

Peer Risagers kritik, men maner samtidig til besindighed. 

- Vi har stor forståelse for Peer Risagers argumentation for, at der er for meget støj fra de her 

vindmøller. Men vi er nødt til at henholde os til lovgivningen. Og der beregner man støjen fra møllerne. 

Det er der et akkrediteret firma, som har gjort. Derfor skal vi selvfølgelig tage dem ad notam, siger 

Karsten Frederiksen (C), formand for teknik- og miljøudvalget. Se og hør udsendelsen fra TVNord 

https://www.tv2nord.dk/artikel/kraever-undersogelse-af-vindmollestoj
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6  Erik og Rigmor Nielsen 

Af Axel Pihl-Andersen, JP Indland: 2015 

Naboer til store vindmøller flygter fra deres huse, fordi generne fra ikke mindst lavfrekvent støj er så 

store, at de ikke længere kan holde ud til at blive på deres bopæl. 

Samtidig viser målinger med en ny støjmåler fra Aalborg Universitet, at den lavfrekvente støj i flere 

tilfælde er over vindmøllebekendtgørelsens grænseværdi på 20 dB. 

Hos den borgerlige opposition er man efter en eventuel valgsejr indstillet på at kigge nærmere på 

reglerne for at beskytte naboerne bedre. Tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) siger, at det 

både kan komme på tale at øge afstandskravet til møllerne, og at borgerne har krav på konkrete 

målinger på lavfrekvent støj i stedet for beregnede værdier, hvor man bl.a. opererer med husenes 

isolationsevne. 

Når folk flygter fra deres hjem, er det jo ikke noget, som de gør for sjov eller for at få opmærksomhed. 

Så lad os nu imødekomme disse mennesker og tage dem alvorligt,« siger Hans Chr. Schmidt, der også 

bliver bakket op af Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen. 

Måtte købe sommerhus: Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, hvordan en familie ved Dronninglund 

i det seneste år har boet enten i campingvogn eller et lånt sommerhus, men de er langtfra de eneste: 

Ved Ådum nær Tarm har otte store Vestas-møller på 135 meter gjort livet så surt for landmandsparret 

Erik og Rigmor Nielsen, at de har været nødt til at købe et sommerhus for at få deres nattesøvn. 

Familien havde ellers investeret i et helt nyt stuehus i 2006, men det skulle de aldrig have gjort, siger 

Erik Nielsen. 

»Dengang vidste vi jo ikke, at møllerne ville komme, for så havde vi da aldrig bygget huset. Støjen har 

givet os voldsomme søvnproblemer, så vi har været nødt til at købe os et alternativt overnatningssted. 

Før har vi altid sovet fint, men nu vågner man ved den der brummende lyd. Det påvirker psykisk og går 

ud over vores samliv,« siger Erik Nielsen, der har den nærmeste mølle ca. 570 meter væk. 

Målinger med en ny støjmåler, som akustikforskere på Aalborg Universitet har udviklet, viser, at den 

lavfrekvente støj i boligen er langt over vindmøllebekendtgørelsens nye støjgrænse på 20 dB. Målinger 

viser helt op til 25-27 dB, og det er meget, fordi decibelskalaen er logaritmisk, hvilket betyder, at 

lydenergien fordobles hver gang værdien stiger 3 dB. 

Møllerne er dog sat op, før de i øvrigt meget kritiserede grænser for lavfrekvent støj blev indført, så 

støjen er ikke ulovlig. 

»Men det gør jo ikke mit problem mindre,« siger Erik Nielsen. 

 

 

 

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE7339237/Naboer-flygter-fra-lavfrekvent-st%C3%B8j-fra-k%C3%A6mpevindm%C3%B8ller/
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7 Joan Rafn og hendes mand 

I den modsatte ende af de otte møller blev Joan Rafn og hendes mand så syge af møllernes blink og 

støj, at de hurtigt flyttede fra deres nedlagte landejendom. 

»I begyndelsen tog vi væk hver eneste weekend for at få lidt søvn, men i længden kunne vi ikke holde 

til det. Det var ren tortur, og nu er vi flyttet til Vamdrup. At vi fik solgt ejendommen skyldes 

udelukkende en købers interesse i vores jord. Vores hus har vi reelt ikke fået noget for,« fortæller Joan 

Rafn. 

8 Vindmøller forpestede hans liv 

Min kone og jeg køber i 1976 en gammel ejendom på landet i Frørup. Vi er unge og friske og sætter 

den i stand og får fra 1978 – 1984 tre børn. Og lever roligt og fredeligt ude i guds frie natur, vi har 400 

meter privat vej, meget fredelige omgivelser børnene kan lege ude uden risiko for trafikken osv. 

Vi får ca. 20 gode år, så i 1996 skal der opføres 1 vindmølle ca. 400 meter Sydvest for vores ejendom, 

jeg prøver at klage over forholdet, men da vi bor mere end 350 meter væk fra møllen, så kommer 

vores bemærkninger ikke i betragtning. Året efter får vi en mølle knap 400 meter Sydøst for os. Så 

starter problemerne for os, den østlige mølle gør det ubehageligt for os at sidde i køkkenet og spise 

morgenmad fra ca. marts til oktober. 

Specielt om søndagen plejede vi at holde lang morgenmad med børnene, jeg var konsulent i Rockwool 

og rejste en del, men søndag så fik vi rundstykker, blødkogt æg og familiehygge, jeg læste også avis og 

børnene fik vitserne og tegneserierne. 

Problemet var, at sammen med solen som tittede ind kom også ca. hvert tredje sekund et skyggekast, 

som forstyrrede læsningen, øjnene fokuserer på bogstaverne og vurderer lyset, stiller skarpt herefter, 

og vi ser rimeligt tydeligt i den alder. Skyggekastene får øjnene til at blænde op, for der bliver 

pludseligt mørkere, straks er der igen lyst og sådan fortsætter det. 

Vi valgte at trække sort plastik bagom vores gardiner mod syd og hygge os med stearinlys. Men trist 

ikke at kunne se ud på fuglene og den natur som vi havde lært at elske, og naturen er blevet noget 

vores børn heldigvis elsker og går op i. Vi bor så langt ude, at vi ofte en sommer morgen kunne se rådyr 

i haven, vore hyldebær og æbler bliver spist et stykke op på træerne. 

Vi fandt situationen trist, og vores søn køber så Frørup Gård, det er den gamle hovedgård i Frørup, den 

har ikke været beboet i mange år, bortset fra Cirkus Dannebrog som brugte det til vinter bolig, sønnen 

har som knægt set kameler og elefanter på den gårdsplads som han nu har. 

Vi hjælper med håndkraft ved istandsættelse, også fordi vi lavede den aftale at stuehusets knap 600m2 

beboelse var tilstrækkeligt til 2 familier, vi har ikke kunnet sælge vores gamle ejendom, så vi bruger 

den delvis, men specielt jeg har siden 2001 ofte sovet på ”gården” som vi kalder den. 

Årsagen er at om natten når baggrundsstøjen fra motorvejen og al anden forstyrrelse lægger sig, så 

træder vindmøllens støj meget tydeligt frem. Jeg begyndte at vågne mellem kl. 02.00 og 03.00 , ved 
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lyden af en bil i gårdspladsen, forskrækket står man op, går rundt i mørke og kigger ud af vinduerne, er 

der nogen eller hvad. 

Når man går ud hører man kun møllevingernes sjup – sjup eller lignende. Men inde i huset hører man 

en brummen, vi flytter sengen, prøver forskelligt. 

Jeg søger læge, bliver undersøgt om jeg har nyreproblemer, de kan skabe lidt brum under deres 

arbejde om natten, jeg bliver undersøgt for hjernesvulst osv, men er heldigvis sund og rask. 

Min kone har aldrig haft nogen god hørelse, ikke kun når hun ikke havde lyst til at høre, men generelt. 

Hun er ikke så plaget som mig, så om natten satte jeg mig ud i bilen for at sove indtil jeg kunne sove 

ude på gården hos sønnen.  

9 Annemette Nielsens og Henrik Søndergårds 

JYLLANDSPOSTEN, INDLAND 16.12.2014 KL. 19:30  

Støjen gør os syge og tvinger os ud af vores egen bolig Lavfrekvent støj har forpestet vores liv og gjort 

vores ejendom mere eller mindre værdiløs. »Vi er desperate, og vores liv er sat på standby. Vi har fået 

frataget vores hjem. Vi føler os så terroriseret af den lavfrekvente støj, at vi har været nødsaget til at 

flytte vores deres hjem. Først i campingvogn og senere sommerhus. Vi kan ikke sove og har alvorlige 

fysiske og psykiske gener. Læs hele beretningen i Indland...  

Møllerne blev sat op i oktober sidste år, og allerede efter 14 dage var 

familien på flugt. 

De faldt for landejendommens beliggenhed:  

150 beskyttende meter væk fra landevejens trafik, tæt på Voergård Slot i Vendsyssel og fra husets 

bagside en smuk udsigt til marker og den grønklædte jyske ås i baggrunden. Siden er den hvidpudsede 

ejendom blevet moderniseret for mere end en halv million kroner med nyt tag og nye vinduer, men 

både udsigten og lysten til at opholde sig i huset har siden ændret sig på grund af to parallelle rækker 

med tre store 3 MW-vindmøller, hver 800-900 meter borte. Måske lige de 150 meter for tæt på. 

Møllerne blev sat op i oktober sidste år, og allerede efter 14 dage var familien på flugt. I dag er der 

næsten ingen vind, og vindmøllerne slæber sig kun akkurat rundt i slowmotion-tempo.  

Men møllernes normale lavfrekvente brummende støj har grundlæggende forandret Annemette 

Nielsens og Henrik Søndergårds liv for slet ikke at tale om konsekvenserne for deres lille søn, Jacob på 

fem år. I det seneste år har de boet i enten en nykøbt campingvogn eller i Henrik Søndergårds 

forældres sommerhus i Sæby for at blive fri for støjen. 

 

 

 

http://kaempevindmoeller.dk/wp-content/uploads/Voergaard-Vensyssel-fortvivlede-naboer.pdf
http://kaempevindmoeller.dk/wp-content/uploads/Voergaard-Vensyssel-fortvivlede-naboer.pdf
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10  Fra en mølleramt nabo  

AF MIKKEL HOFFMANN-RASMUSSEN  

LYS-GÉNER, NABOBERETNINGER, STØJ-GÉNER  

08/07/15  

Da der skulle opstilles kæmpevindmøller ved os, fik vi at vide, at det ikke ville genere os. Men 

vindmølleopstiller løj, kommunen løj, og i dag har vi over 70 timers skyggekast og privat dB-målinger 

(støj) viser op til 50 dB og der er målt lavfrekvens støj, og der var den oppe at toppe 30 dB, det var 

sådan huset rungede som en stor bas til en koncert.  

Det skal siges, at jeg har lavet indsigelse inden møllerne blev opstillet, og klaget til kommunen 

efterfølgende over støj og skygge, men uden held - desværre vil ingen lytte. Jeg vil til sidst sige kæmp 

med næb og kløer, for der er ingen hjælp at hente når møllerne er sat op.  

PS. Mit hus har tabt 200 tusinde i værdi plus jeg har tabt min retssag mod mølleopstiller – det kostede 

yderligere 55.000 kr.  

Afsender er nabo til 3 stk. 3MW kæmpevindmøller fra Vestas. Han fik 25.000 kr. i erstatning. 

11 Lisbeth Laustsen, Poul E. Kristensen  

 Beboere på vejen modtager nu behandling for uregelmæssig hjerterytme  

4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling  

Vi bor nabo til de 4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling. Det føles som at være ufrivillig 

deltager i et ukontrolleret forsøg med, hvordan lavfrekvent støj (den dybe rumlen) påvirker 

mennesker.  

Det store problem er netop, at det er ukontrolleret!  

Der kommer jo ingen og måler den faktiske støj om dagen, om natten, i stille vejr, i blæsevejr, i tørvejr 

eller i fugtig luft eller i regnvejr. Der kommer heller ikke nogen og undersøger de faktiske støjniveauer 

hos de ufrivillige deltagere (altså os der har valgt at bo i dette skønne landområde) i forsøget! 

Tilsyneladende er det unødvendigt at lave rigtige målinger, for ud fra beregninger ved man jo, hvor 

meget støj møllerne laver! – eller gør man?  

Tager de beregninger mon højde for bebyggelse, bevoksning, andre støjkilder i området, (vi bor lige 

midt imellem 2 mølleklynger)?  

Os, der bor her, ved, at der er stor forskel på lyden fra møllerne, om det er dag eller nat og bestemt 

også, om luften er tør eller fugtig. Vi forsøgte at kæmpe imod, da møllerne ved Østergård skulle rejses, 

men selvfølgelig uden held. Vi besluttede så, at når møllerne var rejst, måtte vi leve med dem og ikke 

lade os genere af dem. Man kan jo ikke kæmpe mod vindmøller. Her snart to år senere kan vi 

konstatere, at tre beboere på vejen flere gange har modtaget behandling for uregelmæssig 
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hjerterytme. Netop uregelmæssig hjerterytme kan ifølge eksperter være en konsekvens af lang tids 

påvirkning af lavfrekvent støj.  

Selv mærker vi på aftener med fugtig luft den dybe rumlen.  

Vi hører dem egentlig ikke så meget som vi føler dem, og det føles som en vibreren i knoglerne, især i 

hovedet. Ofte vågner vi - igen især i fugtigt vejr - med trykken for ørerne og ondt i halsen! Det er 

muligt, at nogle i Skive Kommune ser det at rejse flere store vindmøller i vores ellers så smukke natur, 

som »udvikling« af egnen.  

Det er også muligt, at dette vil give øget »trivsel«, men det må så være hos mølleejeren. Hvem der 

ellers har glæde af møllerne, må stå hen i det uvisse.  

Men det er helt sikkert IKKE »ordentlighed« i forhold til de borgere, der skal have møllerne i deres 

nærhed! Mindst 40 store vindmøller spredt i Salling - forhåbentlig har vi nogle kommunale politikere, 

der langt om længe, vil sætte borgernes velbefindende før ønsket om at profilere Skive som en 

foregangskommune på det energiforsyningsmæssige område.  

Lev dog op til kommunens slogan »RENT LIV«!! 

For nuværende og kommende møllenaboer til kæmpevindmøller kan det være et »RENT HELVEDE«!!  

Venlig hilsen  

Lisbeth Laustsen og Poul E. Kristensen,  

Bjergbyvej 15, 7870 Roslev 

12 Arne Friis Hansen 

2015: Støj fra vindmøller er værre end ventet siger nabo...  

Arne Friis Hansen er nabo til de tre store vindmøller ved Gammelstrup. Han er overrasket over, at 

støjen er så generende og vil nu have kommunen til at lave en reel støjmåling. 

»Det er sådan en dyb og monoton lyd: vroom, vroom, vroom. Og den støj er meget værre, end vi 

havde forestillet os«. Sådan siger Arne Friis Hansen, der bor med sin familie godt ude på landet mellem 

Gammelstrup og Sparkær på Enrico Dalgas Vej nummer 9 – godt en kilometer fra de tre store 

vindmøller, der blev rejst på vindmølleområdet ved Gammelstrup sidste efterår. 

 »Vi er da vrede og bitre over, at stilheden er blevet brudt, og at der er politikere, der har sagt ja til, at 

det er blevet sådan.  Læs artiklen i Viborg Stifts Folkeblad 

13 Grethe og Henning Krogh 

Det stopper jo aldrig..! - siger Grethe og Henning Krogh. Allestrupgård-møllerne var et let offer for 

politikkerne. Det stopper aldrig 

http://viborg-folkeblad.dk/rundt-om-viborg/stoej-fra-vindmoeller-er-vaerre-end-ventet-for-nabo
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Grethe og Henning Krogh, der avler juletræer på 16 tønder land, som støder op til vindmøllerne, 

begræder mest tabet af fornøjelsen ved at være udendørs. Deres bolig ligger 550 meter fra nærmeste 

mølle. 

Vi kender nok alle lettelsen, når der bliver slukket for en støjende radio. Men det her stopper jo aldrig, 

konstaterer Grethe Krogh. 

Lige som de andre naboer til Allestrupgaard-møllerne, mener hun, at området var et let offer for 

politikerne. 

Møllerne mellem Hald og Linde, der blev behandlet to år før os, havde hele to byer at hente protester 

fra. Det projekt blev taget af bordet. Her er vi ikke ret menge til at protestere, så det var lettere at få 

projektet gennemført, lyder antagelsen.    

Læs brev fra Lisbeth Laustsen og Poul E. Kristensen. Nabo-beretninger Salling 

14 Torben Lund-Hansen 

Af Thomas Djursing Ingeniøren, 1. okt 2007 kl. 10:02   

Du kan ikke flygte fra det... »Den føles, som om en stor lastbil står i tomgang uden for hele tiden. Du 

kan mærke det, og du kan høre det. Men du kan ikke flygte fra det, og det går os på nerverne.«  

Sådan lyder det fra Torben Lund-Hansen, nabo til fem vindmøller på 165 meter ved Høvsøre i 

Vestjylland  

Det var en busfuld rystede og skræmte borgere, der kørte hjem til Østbyen efter at have været i Ådum 

og besøge naboer til de eksisterende kæmpevindmøller der.  

Vindmølle Gruppen Grindsted havde arrangeret bustur og besøg hos tre familier, som gennem de 

sidste par år har boet dør om dør med 135 meter høje vindmøller.  

Byrådspolitikere og alle beboere i Østbyen var inviteret, og 70 personer havde valgt at tage imod 

tilbuddet. – Det var virkelig skræmmende at høre de menneskers historier. Deres liv, økonomi og 

helbred var mere eller mindre ødelagt. Jeg var lige ved at græde, da jeg hørte, hvor skidt de havde det, 

siger Per Normann, talsmand for Vindmølle Gruppen.  

Det var blandt andet beretninger om søvnløshed, økonomisk ruin og en 11-årig datter, der har fået 

epileptiske anfald og nu sover i bryggerset sammen med hunden for at kunne holde ud at være i huset, 

der rystede ham. Husene, der blev besøgt, ligger henholdsvis 550 meter og 1200 meter fra møllerne.  

Turen gjorde så voldsomt indtryk på deltagerne, at der nærmest var oprørsstemning i bussen på vej 

tilbage til Grindsted, og Per Normann måtte da også vække sin kone, da han kom hjem for at få læsset 

de grumme historier af.  

Vi har nu besluttet, at vi vil have en advokat til at stå for vores indsigelse. Det her er så alvorligt og så 

skræmmende, at vi ikke tør tage nogen som helst chancer, siger Per Normann. Hent artiklen  

http://kaempevindmoeller.dk/wp-content/uploads/Gassum_Gjerlev_artikel.png
http://ing.dk/artikel/miljominister-undervurderer-stojen-fra-kaempevindmoller-81925
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15 Christine og Morten Fogtmann. 

AF: KATHRINE JENSEN, Vejle Amts Folkeblad 

September 2017 

Familien Fogtmann er allerede godt og grundig træt af de to vindmøller på den anden side af deres 

ejendom i Tykskov ved Ejstrupholm. De vil nu væk derfra.  

Siden august har familien Fogtmann ved Tykskov nær Ejstrupholm været naboer til to 149 meter høje 

møller i fuld drift. Allerede nu er familien så påvirket af vindmøllerne, at de kun ser en mulighed: At 

flytte. 

Tykskov: - Vi flyttede på landet for at få ro og fred. Men de møller larmer så meget, og vi har så mange 

gener af det. Førhen kunne vi høre fuglene pippe. Nu er der konstant baggrundsstøj, siger 38-årige 

Christine Fogtmann. 

Hun bor sammen med sin mand, Morten, og deres to børn 597 meter fra vindmøllerne ved Tykskov. 

Drømmen om at skabe en ejendom med ridebaner, som på sigt skulle blive et åbent fristed for de 

lokale børn fra både Brande og Ejstrupholm er ikke kun sat i bero - den er fuldstændig kasseret. 

Fremtidsudsigterne for familien på Brandevej er usikre, og de nye Siemens-naboer er ikke blevet budt 

velkommen med klapsalver. 

Teknisk insolvente 

Vindmølleprojektet ved Tykskov startede i 2009. Planen var, at møllerne skulle rejses i 2013 - de 

udeblev, og familien Fogtmann troede lykkeligt, at projektet var blevet droppet. Det var ikke tilfældet. 

Tykskov Vindmøllelaug havde solgt vindmølleprojektet til en vestjysk landmand, og det var ham, der i 

sommers sørgede for, at to vindmøller skød op på den anden side af vejen af familien Fogtmanns 

ejendom. Om Morten og Christine Fogtmann står i køkkenet, sidder ved spisebordet eller i sofaen 

foran fjernsynet, så har de udsyn til de svingende vinger. 

Jeg går konstant og er søsyg. 

Børnene, som altid har sovet igennem om natten, vågner nu flere gange hver nat, hvilket betyder, at 

de hænger i bremsen om morgenen. Hunden vil ikke være i stuen og hestene udenfor, går nu så langt 

væk fra møllerne, som overhovedet muligt, fortæller Christine Fogtmann. 

På kontoen tikkede en erstatning ind på 120.000 kroner fra Værditabsordningen. De vurderede, at det 

beløb svarede sig til det tab, familien ville stå med, hvis og når, et hussalg ville finde sted. Det 

regnestykke stemmer ikke helt overens med Christine og Morten Fogtmanns. Hvis vi skal have nogen 

som helst chance for at komme væk herfra uden at blive teknisk insolvente, så hedder beløbet 

nærmere 2-350.000 kroner, siger 37-årige Morten Fogtmann. 

Vinden skriger 

For tre uger siden havde parret en ejendomsmægler forbi. Han vurderede, at de ville kunne få omkring 

700.000 kroner for ejendommen på Brandevej. I 2010 lød vurderingen på 1,8 millioner kroner. For 

nylig blev de tilbudt yderligere 35.000 kroner af den vestjyske landmand, men den pose penge takkede 

de nej til. 
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Det gør ingen forskel for os. Vi er på røven uanset hvad, siger hustruen. Øjnene løber i vand, hun tager 

sig til hovedet og undskylder. Hele vindmøllesagen har fyldt så meget, at hun nu er sygemeldt. For 

hende er det værste, at hun føler, hun ikke kan passe ordentlig på sine børn. Hun er bange for de mén, 

den lavfrekvente støj fra vindmøllerne, måske kan give børnene. Står man i parrets indkørsel - hvor der 

er direkte udsyn til møllerne - kan man høre, hvordan vinden "skriger" i vingerne. Lyden, når vingerne 

fanger vinden, er tydelig, og den kan allerbedst beskrives som når et fly flyver lavt. En konstant susen 

og brummen - krydret med hvinende skrig. - Der var så mange der sagde, at de ikke larmede, men det 

gør de, og det er på alle tider af døgnet. Det skal jeg ikke bo i.  

Vi skal bare væk herfra, siger Morten Fogtmann. 

Læs artiklen… 

16 Christine, Morten, Emma ( 5 år ) og Mille ( 6 år ) 

Af Christine Fogtmann 

Nu har vindmøllerne drejet rundt siden slutningen af uge 29 2017 og der gik ikke mere end max 14 

dage før vi mærkede forandringer. 

Børnene som har sovet igennem siden de var 2 år gamle, vågner nu 2-3 gange om natten og kan ikke 

finde ro. 

Jeg kan mærke vibrationer i vores møbler. Hunden vil ikke være i stuen mere efter møllerne er 

kommet. Den gemmer sig i fjerneste rum som er soveværelset. Der ligger den bag ved sengen, længst 

væk fra stuen. Vores ponyer bruger ikke den store fold som har fri udsigt til begge møller, de bruger 

kun den som ligger i læ af stalden for der kan møllerne ikke ses. Vi kan sidde i vores sofa og blive 

søsyge lige pludselig. Så snart man går udenfor bliver man svimmel, har meget hovedpine - sover 

dårligt. Vi har skyggekast, så det blinker i hele huset. Vi har udsyn til møllerne hvorend vi er i køkkenet, 

stuen, ved spisebordet eller i sofaen. Du har hele tiden noget der bevæger sig i dit synsfelt og det er 

trættende for kroppen. Derudover kan vi ikke sælge vores ejendom uden at blive insolvente, da 

ejendommen er mindre værd nu pga. møllerne, end det vi skylder i den. 

At blive sat i en sådan position, som ung familie med håb, drømme og store visioner for vores ejendom 

og liv, uden at kunne gøre det mindste ved det, er så forfærdelig en følelse, at man simpelthen mister 

al mod og tro på at livet kan gå videre. 

Jeg personligt har haft 2 svære depressioner igennem hele dette forløb og sidder på nuværende 

tidspunkt i den 3. depression. Jeg føler ikke, at jeg kan opfylde min rolle som mor, hvori jeg skulle 

kunne beskytte mine børn og give dem en sikker og rolig opvækst på landet, som vi havde drømt om. 

Som jeg har sagt mange gange tidligere, så føler jeg mig voldtaget på mine menneskerettigheder. Mit 

hjem er ikke længere mit helle - mit frirum hvor vi som familie skulle slappe af og nyde hinanden og se 

børnene vokse op, er nu blevet til et helvede af larm og støj.  

At den danske regering ikke ser problematikken i kæmpemøller på land, og det regelsæt som hører 

dertil, det er mig simpelthen en gåde. 

Med venlig hilsen  

Christine, Morten, Emma (5 år) og Mille (6 år) 

https://vafo.dk/ikastbrande/Vindmoellenaboer-Vi-skal-bare-vaek-herfra/artikel/499520
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17 Kaj Bank Olesen 

Finans 2015 

Et andet sted i Vestjylland, Vildbjerg i Herning Kommune, har minkavler Kaj Bank Olesen også fået nok 

af tre store Vestas-møller, hvor den nærmeste er 560 meter fra huset. To hjerteanfald og lægernes 

besked om at komme væk fra minkfarmen har fået ham til at flytte i sommerhus. 

»Vi har hele tiden vidst, at det var aftalt spil mellem branchen og Miljøstyrelsen. Støjbekendtgørelsen 

er ikke det stykke papir værd, som den er skrevet på,« siger Tone F. Brix-Hansen, formand for 

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.  

»Jeg skal ikke dø herude, men det går også ud over mine dyr. De får stress og går til angreb på 

hinanden. Dyrlægen har fået stoppet møllerne en gang, men nu kører de bare videre,« siger Kaj Bank 

Olesen, der har flere hundrede misdannede minkfostre som resultat. 

18 Boye Jensen 

Også på Sjælland er der vindmølleflygtninge. Tidligere planteskoleejer Boye Jensen måtte for nylig 

erklære sin planteskole nær Gislinge i Holbæk Kommune for konkurs, efter at støjen fra en række store 

vindmøller fra den svenske energikoncern Vattenfall har generet ham og hans ansatte.  

SN.dk: For halvanden måned siden skrev Nordvestnyt, at ejeren af planteskolen Lammefjordens 

Stauder ved Gislinge, Boye Jensen, følte sig tvunget til at drosle sin planteskole ned til et minimum, 

fordi de 15 medarbejdere blev syge af den lavfrekvente støj fra de nærliggende kæmpevindmøller. Se 

artiklen 

»Min kone og jeg er for længst flyttet til en lille lejlighed, fordi vi ikke længere kunne fungere på 

ejendommen. Det samme gjaldt vores flittige østeuropæiske medarbejdere, som boede og arbejdede 

derude. De fik hovedpine, og flere af kvinderne havde store menstruationsproblemer, så de ikke kunne 

arbejde,« siger Boye Jensen, der tidligere har været formand for Landsforeningen Naboer til 

Kæmpevindmøller.  

Nabo til møller har mistet virksomhed og helbred 

DR Sjælland: Oktober 2014 

Boye Jensen har drevet planteskolen Lammefjordens Stauder i 43 år, men siden møllerne blev opført 

ved siden af hans hjem og virksomhed, har både Boye Jensen, konen og de 13 medarbejdere haft 

søvnproblemer, koncentrationsbesvær og hormonelle ændringer. Det mener han, skyldes møllernes 

påvirkning. Fem af mine medarbejdere sagde op af frygt for deres helbred, og nu er min virksomhed 

erklæret konkurs. Jeg føler, jeg er blevet røvet ved højlys dag på grund af de 

vindmøllebekendtgørelser, der er lavet, siger Boye Jensen. Se artikel 

 

 

https://sn.dk/Holbaek/Boyes-planteskole-er-gaaet-konkurs/artikel/428537
https://sn.dk/Holbaek/Boyes-planteskole-er-gaaet-konkurs/artikel/428537
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/kommune-til-kamp-mod-vindmoelle-industri-farlig-stoej-skal-maales
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19 Brian Bugge 

AF: CHRISTINA BRORSON, Randers Amtsavis, Publiceret 29. oktober 2014 

Brian Bugge: »Vi har hørt det døgnet rundt og mest ved svag vind, når møllerne hele tiden vendte sig 

efter vinden og lejerne derfor støjede. Lyden var hule drøn - som når to massive metalklodser støder 

sammen, og de kunne høres på lang afstand. Om natten blev vi vækket hele tiden,« fortæller Brian 

Bugge. Se artiklen 

20 Edith og Hans Kristensen 

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

Parret 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 forstyrret 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. 

https://amtsavisen.dk/randers/Et-halvt-aar-med-hule-droen/artikel/174712
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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. 

21 Ann og Lasse Middelboe 

Jeg bor på Klitvejen 87, 7741 Frøstrup ca. 2350m fra den nordligste mølleplads i det Nationale 

Testcenter for Vindmøller i Østerild. Vi er i dag en familie bestående af 5 personer og jeg har boet på 

denne adresse i 12 år. Inden da boede vi i Aalborg, men vi flyttede til Hjardemål Klit på grund af den 

smukke natur, den mørke nattehimmel og ikke mindst den larmende stilhed. Dermed har vi boet her 

både før og efter etableringen af Testcentret. 

I forbindelsen med etableringen af Testcentret kunne man søge om værditab på bolig. 

Jeg valgte i forbindelse med ansøgningsrunden i forhold til værditab ikke at betale 4000 kr. for at søge, 

(møllerne var ikke rejst på dette tidspunkt, så jeg skulle kunne forudsige konsekvenserne, hvilket var 

umulig), da der i VE-loven udelukkende blev lagt op til, at man kunne søge pga. støjgener, skyggekast 

og det visuelle, hvilket jeg ikke troede, der ville komme til at berøre os, da vi jo bor over 2,5km. derfra, 

men der tog vi grulig fejl. Da erstatningerne var blevet udbetalt, viste det sig, at værditabskomiteen 

vægtede lysgener højt. Det var mærkelig, for lysgener stod der ikke noget om i VE-loven på dette 

tidspunkt, men det gør der så nu. Jeg rettede efterfølgende henvendelse til værditabskomiteen, med 

henblik på vurdering af værditabet på min ejendom, da der var kommet et ekstra punkt under 

værditabskriterierne(lys). Beskeden var, at tidsfristen var overskredet. 

Der er i dag forskellige lys- og støjgener fra testcentreret. Lyset var fra begyndelsen det værste, på 

overskyede nætter, blev det som dag, når blinket kom. Efterfølgende er der blevet skruet ned for 

lysstyrken om natten, hvorfor dette ikke er det største problem. Politikere har lovet, at der vil komme 

radarstyring af lyset, men det venter vi stadig på. 

Støj fra vingerne og lavfrekvens-støj fra Vestas møllen er det der pt. generer os mest. Møllen står ca. 

2800m fra mit hus, men oftest kan vi høre rumlen både inde og ude og dermed er vores drøm om 

larmende stilhed nu en saga blot…. 

Vi har d. 15. september 2015 skrevet til Vestas omkring problematikken, men de henviser til Risø, som 

driver testcentret og jeg skrev derfor til Risø d. 20. september, men jeg har endnu ikke hørt fra dem…. 

Man har, efter at en person klagede over at vedkommende ikke kunne sove om natten fra sommeren 

2015 valgt at slukke møllen i tidsrummet 22.00-6.00 og det har hjulpet en del, for dem som sover om 

natten. Jeg arbejder om natten og skal derfor sove om dagen, så derfor gavner det ikke min søvn, 

desværre. 

Vi er oprigtige kede af, at den herlighedsværdi, som vi flyttede op til er blevet forringet. 

Der er absolut intet positivt at sige, om sådanne anlæg. 

Mvh. Ann og Lasse Middelboe 

Se video om familiens vindmølleproblemer 

https://www.facebook.com/landsforeningennaboertilkaempevindmoeller/videos/1840160296249538/?video_source=pages_finch_main_video
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22 Erling Sørensen 

Vindmøllestøj fra 22 vindmøller i Vester Torup generer naboer 

December 2015 

”Der kan ikke bo mennesker her” siger Erling Sørensen 

Kæmpevindmøllerne ved Vester Torup blev sat i drift i september 2015, altså for kun 4 måneder siden. 

Konsekvenserne for naboerne – her Erling Sørensen er nu fatale. “Vi ligger lysvågen hver nat og til sidst 

knækker man sammen – der kan ikke bo mennesker her – siger Erling Sørensen”. Vi har søgt 

kommunen om hjælp og vejledning og erstatning, så vi kan slippe væk herfra. Men kommunen har ikke 

muligheder for at hjælpe borgerne, når først de har truffet denne helt uforståelige beslutning, om at 

tvinge borgerne til at bo tæt på disse kæmpevindmøller. 

Hvilken kommunalpolitiker kan stadig overvejer at stemme JA til opstilling af flere kæmpevindmøller 

tæt på deres borgere, når endnu en ulykkelig familie fortæller om deres naboskab til vindmøller? 

Borgere der får kendskab til denne viden, forstår ikke hvad der er ved at ske i vort land, og at dette skal 

være virkeligheden et moderne samfund.. 

Hør og se Erling Sørensen’s beretning fra TV2 Nord… 

23 En familie i Hoager 

21 Vestasmøller sydøst for Hoager 

Holstebro/Struer Dagbladet januar 2018 

HOGAGER: En familie, som bor Langgade 90, er meget generet af støj fra 21 vindmøller, der står i det 

flade område sydvest for Hogager. 

- Vi har gener hver dag, når det blæser fra vest eller sydvest. Det lyder som en køletrailer med en 

kølemaskine, der står og banker lige uden for huset, siger Claus Andersen, som har boet i 14 år på 

Langgade med sin hustru og to børn. Læs artiklen 

24 Henriette Bjerregaard og Henrik Vadmann 

Vindmøllerplaner kostede ung familie dyrt 

AF: CHRISTINA BRORSON, Publiceret 22. oktober 2012, Randers Amtsavis 

Huskøb. Henriette Bjerregaard og Henrik Vadmann, købte hus nord for Kousted uden at få noget at 

vide om planerne for vindmøller blot 500 meter derfra. Det kostede to år, en depression og 635.000 

kroner at komme af med huset igen. 

Efter forgæves at have foreslået kommunen at ekspropriere huset, inviterede parret tre 

ejendomsmæglere ud. Det var i foråret 2011 - få måneder efter at de selv havde overtaget. Med 

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-12-2015/1930/vindmollestoj-generer-i-vester-torup#player?clip%23player
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/Nabo-om-vindmoellestoej-Det-lyder-som-en-bankende-koelevogn/artikel/348908
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vindmøllerplanerne in mente, var der imidlertid ingen, der ville påtage sig at sælge huset. Hele forløbet 

og den tilsynelandende fastlåste situation, førte Henrik Vadmann ind i en dyb depression. »Både 

psykolog og læge var enige om, at det skyldtes alt det her. Han så jo hele sit liv smuldre,« fortæller 

Henriette Bjerregaard. 

Når hun i dag står frem og fortæller om det forløb, der nær havde slået hendes familie omkuld, er det 

kun fordi den allerværste storm ser ud til at være redet af. Denne sommer lod det sig nemlig pludselig 

gøre at sælge huset på Vindingholmvej. Dog kun efter en betragtelig prisnedsættelse. Ejendommen, 

der i november 2010 havde kostet Henriette Bjerregaard og Henrik Vadmann 2.385.000, kunne i 

august 2012 indbringe 1.750.000. »Vi er lettede over, at vi nu får en chance for at komme videre. Men 

glade, nej. Vores drøm er smuldret og de næste ti år, bliver en kamp for at få økonomien på højkant 

igen,« konstaterer Henriette. Artiklen 

 

25 Henrik Stenholdt 

Facebook 2017 

 

26 Bjørn Poulsen 

FaceBook 2017 

 

https://amtsavisen.dk/randers/Vindmoellerplaner-kostede-ung-familie-dyrt/artikel/88059#comment_section
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27 Allan Nylander Andersen 

 

28 Trine Tokeland-Windolf 
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29 Videoberetning fra Canada (fortvivlede naboer) 

Down Wind er en dokumentarfilm fra Ontario i Canada, produceret af Surge Media. 

 

Fortvivlede naboer fra Ontario fortæller om de konsekvenser, som vindmøllerne har på deres helbred 

og livskvalitet, såsom mystiske sundhedsproblemer, søvnløshed, depression, selv selvmordstanker. 

Flere eksperter udtaler sig også.  Det er IKKE videnskabeligt bevist at støj, vibrationer, skyggekast m.m. 

fra vindmøller IKKE er sundhedsskadelig. Undersøgelser påpeger at der er gener, og det skal 

undersøges yderligere. Mens vi venter på disse undersøgelser bliver flere og flere påvirket. 

Vindmøllenaboer verden over er voldsomt påvirket af det, der i undersøgelserne betegnes som gener 

fra vindmøller, og disse naboer oplever generne som skadelig for deres helbred. Ontario er blot ét af 

mange eksempler. Dokumentaren afslører også svimlende økonomiske omkostninger ved vindmøller.  

Se forfilmen: 1,5 minut 

Se hele raportagen her:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMajK24q99o
https://youtu.be/55-jBCjtJ88
https://youtu.be/55-jBCjtJ88
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30 Bøger 

I Danmark er vi ikke vant til at kæmpe for retten til at leve uforstyrret i eget hjem. De påtvungne 

kæmpevindmøller har dog ændret dette billede, hvor borgerne er blevet bekendt med, at demokratisk 

sagsbehandling og sund fornuft ikke er en selvfølge. Situationen er uholdbar og har givet stof til 

adskillige bøger, der afslører hvad mange troede ikke var muligt. Bøgerne behandler emnet fra flere 

vinkler. Her følger en litteraturliste af bøger, der kan være med til at forklare hvad der sker, hvorfor og 

hvordan. 

______________________________ 

Titel: Besat af vind, Af Peter Skeel Hjort, Forlag: Saxo, mere om bogen 

Ren elektricitet fra industriel vindkraft har en dyster skyggeside Besværende støj, der kan høres 

igennem lyden fra fjernsynet. Generende skygger, der bølger hen over landskabet og gennem 

vinduerne ind i husets værelser. Roterende bevægelser i landskabet, hvor man end kigger...  

Læs mere er. Blinkende røde eller hvide advarselslys på nattehimlen.    

 
En egenrådig vindindustri der spiller på angsten for global opvarmning, klimaforandringer og atomkraft. Uden at der tages 

nævneværdige hensyn til naboer, der får deres tilværelse slået itu. Skadevirkningerne på natur og mennesker står ikke i et 

rimeligt forhold til produktionen af elektricitet. Og imens vender politikerne både det blinde øje og det døve øre til de 

mange, der har fået deres livskvalitet forringet af vindindustrien.   

 
Forfatter og journalist Peter Skeel Hjorth har skrevet en veloplagt bog, der burde være obligatorisk pensum for alle, der har 

beslutningsmyndighed om vindkraft og nyttig læsning for alle, der er eller kan blive generet af deres beslutning. „Besat af 

vind“ sætter ord på den frustration og de bekymringer mange af os har for industriel landbaseret vindkraft.  

______________________________ 

Titel: Klimamyten, af Johannes Krüger, Saxo , mere om bogen 

I følge forfatteren Johannes Krüger er debatten om klimaet i disse år præget enormt af forkerte antagelser, udokumenteret 

fakta og uvidenskabelige informationer. Med "Klimamyten" får man en indføring i alle de fejlagtige antagelser, men også i 

alle argumenter for at klimaforandringerne er helt naturlige. 

I "Klimamyten" er antagelsen af CO2'ens betydning er stærkt overvurderet. Dette er en interessant og vigtig bog, der sætter 

skub i klimadebatten og stiller spørgsmålstegn ved de ting, vi tror, at vi ved. 

______________________________ 

Titel: Vestas – Verdensmester for enhver pris, af  Birgitte Dyrekilde 

 & Johan Christensen, Saxo, mere om bogen 

Vestas er en af Danmarks absolut største virksomheder, hvis historie går hele vejen tilbage til 2. 

Verdenskrig. Det har været en tid med store kampe at kæmpe, store succeser og meget, meget mere. I 

bogen "Vestas" skriver Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen historien om vindmø...  

https://www.saxo.com/dk/besat-af-vind_peter-skeel-hjorth_hardback_9788770810357?gclid=EAIaIQobChMIx--J9sCG2AIVkJ0bCh2c4QVHEAAYASAAEgKIGvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.saxo.com/dk/forfatter/johannes-kruger_4351682
https://www.saxo.com/dk/klimamyten_johannes-kruger_haeftet_9788771595802
https://www.saxo.com/dk/vestas_birgitte-dyrekildejohan-christensen_haeftet_9788711563663
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Læs mere llevirksomheden - både på godt og ondt. 

 
"Vestas" er historien om de mennesker, der har udgjort Vestas' historie. Enhver virksomhed prøver at være i blæsevejr, og 

det kender Vestas alt til. Det her er berretningen om de ting, der er sket igennem historien og om skandaler med spionage, 

bestikkelse og forkerte regnskaber. 

______________________________ 

Titel: En skjult magt, Af Peter Skeel Hjort, Forlag: Frydenlund.dk, mere om bogen 

Vindmøller støjer ikke! Vi hører det igen og igen fra både vindmølleindustrien og politikerne. Men hvorfor er der så stadig 

folk, der lider under støjen? Og hvorfor blev en professor ved Aalborg Universitet fyret, og hans apparat til at måle 

vindmøllestøj låst inde? 

 

Selv om professor og ekspert i lyd Henrik Møller har opfundet et apparat, der kan måle lavfrekvent støj fra vindmøller inde i 

huse på en enkel måde, blev han fyret fra Aalborg Universitet, og hans apparat bliver slet ikke brugt. Det til trods for, at 

apparatet er handy og nemt kan lånes ud til de mennesker, der mener, at vindmøllerne i deres nærområde larmer. 

 

Bogen dokumenterer vindmølleindustriens magtmisbrug og afslører den sande historie om en professor, der kom på 

kollisionskurs med en magtfuld storindustri. Den viser, hvordan universiteterne har brug for penge til nye 

forskningsprojekter, og derfor kan donorerne stille krav om, hvad der kan forskes i – og hvad der ikke må forskes i. Poli-

tikerne ønsker grøn energi, arbejdspladser i Danmark og nye eksportmuligheder; alt det kan vindmøllebranchen levere. Så 

må ministre, borgmestre og toppolitikere bøje nakken og lade erhvervslivet bestemme. For ellers flytter de produktionen 

udenlands. 

 

En skjult magt er fortællingen om, hvordan landets universiteter, myndigheder og politikere lader sig kue af 

vindmøllebranchen. Bogen viser også, hvordan især kommunerne ofte bliver udsat for et voldsomt – og retsstridigt – pres 

fra vindmøllebranchen. Peter Skeel Hjorth dokumenterer gennem rapporter, bekendtgørelser samt ikke mindst aktindsigt i 

mailkorrespondancer, mødereferater, notater og telefonsamtaler m.m., hvordan den magtfulde vindmøllebranche sætter 

den politiske og forskningsmæssige dagsorden, så ingen modsiger dem. 

______________________________ 

Klima og kosmos, af  Henrik Svensmark & Nigel Calder, Saxo, mere om bogen 

- en ny teori om global opvarmning 

Præsentation af en teori om at den globale opvarmning i højere grad skyldes et samspil mellem skyer, 

solen og kosmisk stråling end menneskeskabt CO2 

https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/4048
https://www.saxo.com/dk/klima-og-kosmos_henrik-svensmark_haeftet_9788712043508?gclid=EAIaIQobChMIh5j4yJWH2AIVRc-yCh3YGQpLEAAYASAAEgLM8fD_BwE&gclsrc=aw.ds
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31 Bilag: Sundheds- og Forebyggelsesudvalg forklarer helbreds-

problemer ved vindmøllestøj 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 418 Offentlig 

Send til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Folketinget 05-08-2012 

Forskningen vedrørende faktiske helbredsskader og sygdomme ved støjudsættelse er desværre fortsat 

ret begrænset i Danmark, ikke mindst vedrørende vindmøllestøj og andre skadevirkninger. Heldigvis 

har forskere i Sverige, Holland, og New Zealand leveret meget troværdig forskning. Vindmøllestøj 

karakteriseres konsekvent i publicerede rapporter verden over som betydeligt mere belastende end 

trafik- og industristøj, i høj grad fordi støjen er til stede døgnet og året rundt. 4 offentligt publicerede 

undersøgelser 123 af personer som udsættes ved vindmøllestøj på omkring 40dB viser, at fra 13 – 44% 

er meget påvirkede  

(” high annoyance”) af støjen( 4A Pedersen 2011) Annoyance er forbundet med hovedpine, stress, 

irritabilitet og søvnforstyrrelser og en målelig indikator for øget risiko for kroniske ubalance i det 

fysiologiske stress system. En ubalance som kan føre til alvorlige sygdomme som højt blodtryk og med 

tiden hjertekarsygdomme.  

4 andre undersøgelser (5 6Harry,Pierpont,) inkluderende personer bosat i en afstand fra 650 til 842 

meter fra store vindmøller ( mellem 1,5-2,24 MW = en møllehøjde på ca. 125meter) viser at: 

 mellem 41 - 72 % får hovedpine 

 mellem 69 - 82% oplever søvnforstyrrelser. 

I betragtning af at alle disse personer bor lige uden for den danske afstandsgrænse (4 møllehøjder) er 

det foruroligende høje tal. 

Dødeligheden er øget op til 26 % ved utilstrækkelig søvnvarighed og – kvalitet( 7Hublin C). Gravide, 

børn og unge samt gamle er i særlig risikogruppe.  

Mennesker med blodtrykssygdom, epilepsi, migræne, depressioner, hørenedsættelse, køre- og søsyge 

og andre lidelser har øget risiko for forværring af lidelserne og øget medicinforbrug.  

Ved store vindmøller gælder der det specielle forhold (8 Van Den Berg effekten) at støjniveauet stiger 

markant om natten. Dette øger risikoen for søvnforstyrrelser. Endvidere tyder meget på, at der udløses 

hormonelle virkninger af lavfrekvente lyde på sovende individer, der ikke vågner, men hvor 

søvnkvaliteten påvirkes. Samtidig kommer der blodtryksstigninger. Alt dette kan ved længere tids 

udsættelse (måneder til år) føre til varig blodtryksstigning og hjertekarsygdomme.  

Miljøstyrelsen skrev i sin Orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvente støj, infralyd og vibrationer: 

”Miljøstyrelsen finder det sandsynliggjort, at der foreligger en væsentlig støjulempe i Sundheds- og 

Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 418 Offentligt henseende til miljøbeskyttelsesloven, 

såfremt en måleværdi overskrider den foreslåede grænseværdi, og finder at der således vil kunne være 

grundlag for et indgreb”.  

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/bilag/418/1147589.pdf
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Senere forskning, jf. H. Møller9 og andre, har vist, at overskridelsen ikke behøver at være andet end 

ganske beskeden. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har i 1999 fastslået at lavfrekvent støj kan 

medføre helbredsskader hos mennesker.  

Helt for nylig er det indre øres måde at opfange og formidle signaler til hjernen ved udsættelse for 

lavfrekvent støj og infralyde undersøgt, og der er beskrevet, hvordan lavfrekvent støj rent faktisk 

forstærkes i det indre øre( 10Reichenbach 2010) 

Ud over disse forskningsresultater viser talrige beretninger fra naboer til store vindmøller i USA, 

Canada , Australien og Danmark , at vi har et sundhedsmæssigt problem, som bør tages alvorligt. 

Klagerne som præsenteres har givet Helbredseffekter af vindmøllestøj Forskningen vedrørende 

faktiske helbredsskader og sygdomme ved støjudsættelse er desværre fortsat ret begrænset i 

Danmark, ikke mindst vedrørende vindmøllestøj og andre skadevirkninger.  

Klagerne som præsenteres har givet navn til det såkaldte ”wind turbine syndrome”som består af 

tinnitus, svimmelhed, desorientering, kognitive forstyrrelser så som hukommelsesbesvær og reduceret 

evne til visuel problemløsning, humørsvingninger, søvnforstyrrelser, stress, angst, uro og hjertebanken.  

Forskere, som er uafhængige af vindmølleindustrien og miljøstyrelsen, har forgæves forsøgt at ændre 

de danske støjgrænser for vindmøller (og målemetoder). Dansk selskab for Arbejds-og Miljømedicin 11 

anbefaler en støjgrænse på 35 dB(A) i stedet for den nuværende på 44dB(A).  

Hvis man følger støj-dosis responskurven fra de publicerede svenske undersøgelser kan man se at 

faldet i antal personer, som er påvirkede (annoyance) af udendørsstøjen fra store vindmøller, 

sandsynligvis vil falde fra ca. 33% til ca. 5 % ved reduktion til 35dB(A) støjgrænse.  

Det må pointeres at udregningerne er baseret på vindmøller med ydelse på kun 0,75MW. De danske 

møller vil være ca. dobbelt så store og dermed medføre en større mængde lavfrekvent støj og en øget 

Van Den Berg effekt.  

Det er altså ikke et eksakt estimat (vil kræve flere undersøgelser), men indikerer dog tydeligt, at selv en 

tilsyneladende lille reduktion i dB(A) vil have en eklatant effekt. Afstandsgrænsen til de store 

vindmøller vil så fald blive en del større end den nuværende afstandsgrænse på ” 4 møllelængder”.  

Endvidere må vi danskere konstatere at støjgrænsen om natten for vindmøller uden for bymæssig 

bebyggelse er 44dB(A) hvorimod støjgrænsen fra alle andre kilder er 35dB. Denne forskel på 9dB 

svarer til et 8 gange højere lydtryk og en subjektiv fordobling af lydniveauet. 
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