Skal MEGA-vindturbiner buldre i din baghave?

Af borgergrupperne mod mega-vindmøller ved Broholm, støttet af facebooksiden ”Stop MEGA
vindmøller ved Broholm” og af ”Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller”.

Vi er modstandere af mega-vindmøller på land, og lige nu kæmper vi for Fair Play af den politiske
behandling heraf. Dette gælder lige nu de planlagte vindkraftværker ved Broholm Gods, hvor 150 meter
høje vindkraftværker, ikke at forveksle med de kendte ca. 50 meter høje landvindmøller, ønskes opstillet.
Vi har brug for din opbakning, og vi har brug for et menneskeligt syn på sagen. Så prøv at sætte
dig i samme situation som os, når du læser videre – vil du finde det rimeligt?
Herude på landet er der højt til loftet, stille og fredeligt og en meget smuk natur, og derfor har vi valgt at
bo her. Vi værdsætter stilheden og naturen, vi er ikke byboere. Derfor værner vi om vores skønne natur,
stilheden og sårbare dyrearter.
Modstanden mod vindkraftværker rejser sig i hele Norden, ja over hele verden og lige nu også i hele
vores kommune. Det skyldes, at Svendborg Kommune og embedsmænd ikke følger lovgivningen og
Naturstyrelsens vejledning om udpegning af vindmølleområder i kommuneplanen med omfattende
hensyn til naboer. Der er ikke udlagt arealer til vindmøller, som ellers skal fremgå af kommuneplanen.
Flere byrådsmedlemmer kommer med fejlbehæftede udtalelser og antagelser. De ved ikke nok om
konsekvenser for omgivelserne, når de store vindkraftværker placeres i beboede områder. VVMrapporten er alene vindmølleopstillers værk, og afsløres ofte som bestilt arbejde. Ingen landboere kan
føle sig sikre. Vi har udsigt til stærkt forringede levevilkår,
alvorlige helbredsproblemer, og at vi må flytte fra vores hus
og hjem, som det er sket mange andre steder i Danmark.
Modstanden skyldes ligeledes en kompleks lovgivning
omkring møllerne, hvor vindmøllelobbyister understøttes af
og udbreder halve sandheder via deres propagandakontor
”Viden
om
Vind”,
selvfølgelig
til
fordel
for
vindmølleindustrien.

Citat efter Tina Nystrøm og Mette Theilgaard; Det er bekvemt
at lukke øjne og ører for den eksisterende viden, når man har
et projekt, man gerne vil have igennem. Vi kan ikke fortsat
ignorere de problemer og erfaringer, som naboer til
vindkraftværker beretter om.
Citat efter Susanne Lindahl Christensen; "Jeg er overvældet af,
hvor små vi mennesker er i forhold til vindmølleprojekter”.
Så høje bliver vindmøllerne ved Broholm. Den lille
sorte prik nederst på møllen er Gitte Knudsen.
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Citat efter Tina og Erik Nystrøm; Hvor går man hen, når ens retsfølelse/tryghed i eget hjem og et
lokalsamfund er truet, og man oplever at økonomiske interesser under dække af miljøhensyn, sættes over
menneskelige hensyn?
De næste vindmøller kan blive placeret i dit område
Modstanden mod vindkraftværkerne ved Broholm er stor og den breder sig hastigt, efter at der er udmeldt
flere kommende mølleprojekter i kommunen, såfremt Broholm bliver en realitet.
Vindmølleopstiller skal udarbejde en såkaldt VVM-rapport over sit eget projekt. Det giver anledning til
kritisk læsning, idet man her beder ræven vogte gæs. Det har ført til 343 høringssvar imod
Broholmmøllerne. Et antal, der for denne branche er højt. Disse 343 høringssvar ligger pr 09.10.2020 til
læsning i en hvidbog for byrådet, som har ganske kort tid til at sætte sig ind i denne sags udfordringer.
Kommunens administration har læst, vurderet og reduceret høringssvarene til en hvidbog. Vi mener, at
administrationens vurdering udelader væsentlige punkter.

Citat efter Flemming Vitus; ”342 afleverede høringssvar, hvor mange var velbegrundede. De kan ikke alle
tage fejl, derfor bør politikerne lytte til borgermodstanden og skrinlægge projektet”.
Vi undrer os over, at blot fordi en godsejer har et ønske om at placere en vindmøllepark, så anses denne
placering som god på trods af, at området er udlagt som område med dårlige vindforhold til vindmøller. I
øvrigt fastholdt byrådet tilbage i 2013 og igen i kommuneplanen for 2017, at ingen steder i Svendborg
Kommune er velegnede til opstilling af møller over
80 meter, med udgangspunkt i Broholm-området.
Derfor mener vi heller ikke, at det er rimeligt, at
opstille disse MEGA-vindkraftværker ved Broholm.
De får alt for store menneskelige konsekvenser, og
beslutningen herom, bør derfor kun ske på et
oplyst grundlag, hvor politikerne har været rundt
om alle aspekter i sådanne sager. Vi hører
desværre flere politikere udtale sig på en måde,
som åbenlyst viser deres uvidenhed på området.

Citat efter Heidi Dencker-Jensen; "Jeg forstår ikke, at det kaldes ”grøn omstilling”, at lodsejere,
projektmagere og en lille håndfuld lobbyister stadig kan få lov til at ”spinde guld” på vindmøller på land –
hvor ethvert vindkort viser, at der er mindre god vind”.
Citat efter Charlotte Veilbæk; "Jeg er ved at miste min tiltro til byrødderne, som fremstår arrogante og ikke
imødekommende, men mener, vi skal tage én for holdet”.
Det er kendt, at opstillingen af vindturbinerne på Tåsinge giver beboerne store gener, og at flere borgere
må erkende, at vindmøllenaboer nu oplever voldsomme helbredsmæssige konsekvenser, som tinnitus,
søvnforstyrrelser, depressioner og senest næseblødninger samtidigt med, at professorer forudser, at
næste skridt vil være blodpropper. Tåsinge oplever også retsmæssige forhold, hvorom de fører retssag
mod Svendborg Kommune.

Citat efter overlæge Ole Carstensen ved Arbejdsmedicinsk Klinik; Når vi ikke ved, hvor syge folk kan blive,
burde vi være ekstra forsigtige”.
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Modstandsbevægelsen mener ikke, at vi kan lade vores medborgere blive udsat for sådan behandling,
og vi ønsker ikke, at flere skal opleve, hvad de oplever på Tåsinge.
Udsigten hertil er desværre stor. Hvis byrådet, den 27. oktober 2020, beslutter, at give lov til opsætning
af MEGA-vindturbiner ved Broholm, vil ansøgninger om opstilling af flere vindkraftværker snart følge –
for Hundstrup, Stenstrup, Skårup, Høje Dong og Tåsinge. Store kapitalinteresser er klar til at opsætte
endnu flere MEGA-vindturbiner i Svendborg kommune, på grund af de store økonomiske gevinster som
følger disse projekter. Det vil ske på bekostning af helbred, boligværdi og natur for de borgere, som bliver
naboer til disse monstre.
Om støj kan siges meget, men det bliver i debatten tydeligt, at politikerne ikke kender til forskellen i
beregningsenhederne herfor. Db og Lden blandes sammen, ligesom det først, her sidst i debatten ses,
at der begynder at være en forståelse for, at der er to typer af støj; Den du kan høre, og den du ikke kan
høre. Sidstnævnte er den lavfrekvente støj, og den anses for at være den farligste. Der kan ikke laves
støjdæmpende foranstaltninger imod denne, og for vindmølleparken betyder dette, at denne støj rammer
helt ud til ca. 3-5 og i nogle tilfælde 10 km afstand. Den lavfrekvente støj går ind og laver uorden i levende
organers balance og skaber de alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Citat efter læge Kurt Lauritzen; “Mega vindmøller udsender mere belastende støj i form af infralyd og
lavfrekvent lyd end små vindmøller- og længere væk. En dansk undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse kunne
ikke frikende støjen for helbreds risiko”.
Vi mener, at det bør komme borgerne til gode, at der ikke foreligger helbredsmæssige nationale rapporter
om vindturbinernes konsekvenser og at man politisk ikke vil anvende andre landes viden. I andre lande,
herunder nabolandene Sverige og Tyskland, er konsekvenser undersøgt og undersøges fortløbende.
Sverige har tillige markant lavere støjgrænser end dem der er tilladte i Danmark. I Danmark er
påbegyndte undersøgelser af lavfrekvent støj blevet stoppet, hvilket vi tillægger vindmølleindustriens
lobbyister. Der findes blot én ældre undersøgelse, der er forældet men ej heller fuld afdækkende.

Citat efter Lasse Helner; Man behøver ikke at forske sig til det faktum at mega møllerne vil dominere og
ødelægge et gammelt kulturlandskab og turistområde. Det er meget følelsesladet at skulle forestille sig de
møller i det skønne landskab, noget som Svendborg Kommune har brystet sig af gennem tiden – naturen og
kulturen. Det er en ommer”.
Den forældede rapport er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og finansieret af Sundheds- og
ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-- Forsynings- og Klimaministeriet. Trods det
refereres dog løbende til denne, der tog udgangspunkt i data fra 2013, hvor der var ganske få vindmøller
på 100 m eller højere, set i forhold til hele bestanden af vindmøller, der indgik i undersøgelsen. I dag
pilles de små gamle møller ned, og erstattes af de langt større 150 m eller højere vindturbiner.
Deraf konkluderer vi, at med den nuværende udvikling vil det betyde et overtal af store møller, og derfor
større konsekvenser end nævnt i den gamle undersøgelse.
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I øvrigt udtaler Kræftens Bekæmpelse om de helbredsmæssige konsekvenser, at der ikke kan
konkluderes ikke at være menneskelige konsekvenser.

Citat efter seniorforsker Mette Sørensen bag
undersøgelsen:
”Det er misforstået, hvis man tror, at Kræftens Bekæmpelses
undersøgelse om de helbredsmæssige konsekvenser ved
vindmøllestøj vil afklare, om det er farligt at bo tæt på
vindmøller”.

Kommunens CO2 regnskabet opgøres i to hoveddele
Det ene er CO2 regnskabet for Svendborg Kommune som virksomhed. Det vil sige alle kommunalt ejede
bygninger og alle kommunale aktiviteter. Kommunens bygninger, kontorer, køkkener, sport, skoler,
institutioner, transport med videre bruger årligt ca. 8 mio. Kwh, og vores forsyningsvirksomheder bruger
årligt ca. 7 mio. Kwh.
Den anden er CO2 regnskabet for Svendborg Kommune som geografisk område, det vil sige alle
virksomheder og alle private husstande. Svendborg kommune har besluttet at blive CO2 neutral som
virksomhed i 2030, og som geografisk område i 2040. Det årlige forbrug her er meget større end
kommunens, og det vil være svært for kommunen at gøre andet end at appellere til virksomheder og
private, da kommunen ikke bestemmer, hvad virksomhederne og private skal gøre.
Med stor sandsynlighed bliver det heller ikke et problem, da der længe før 2040 vil der være så rigelige
og billige mængder havvindmølleenergi til rådighed, og X-fuels fra de kommende energiøer vil til den tid
have udkonkurreret de fossile brændstoffer. Det kommer til at betyde, at hele Danmark automatisk vil
drives af grøn energi. Det er derfor slet ikke noget, en kommune behøver at ødelægge borgernes helbred
og velfærd med – vindenergi behøver ikke blive produceret lokalt.
Faktisk er Svendborg kommune allerede på grøn strøm fra varige energikilder, Kommunen forsynes af
grøn strøm fra vindmøller via en SEF kontrakt, og forsyningsselskaberne (Vand og Affald) forsynes via
Norsk vandkraft. Af uransagelige grunde ønsker Svendborg kommune ikke at gøre opmærksom herpå,
og fejre, at det er det, der sker. Måske fordi det ødelægger argumenterne for opsætning af flere MEGAvindturbiner i Svendborg Kommune.

Citat efter Rasmus Feldingbjerg; ”Det er selvfølgelig helt op til den enkelte vælger, hvor han/hun sætter
krydset og ligeledes helt op til den enkelte politiker, hvorledes summen af krydserne forvaltes - om man
anskuer krydserne som en fribillet til magtfuldkommenhed og egenrådighed, eller om man anser disse for
værende små, men vigtige tillidserklæringer til et medmenneske, en medborger - en ligeværdig”.
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Andre kommuners byrådsmedlemmer stopper
planlagte godkendelser
Vi er bekymrede for bl.a.:
➢ Støjen fra MEGA-vindturbinerne – både fra vingernes
rotation og maskinkomponenterne, men i høj grad
også den lavfrekvente støj
➢ Det visuelle indtryk med så høje møller tæt på vores
boliger og herregårdslandskab
➢ Fald i værdien af vores bolig på grund af støj fra
møllerne og udsigten til dem fra matriklerne.
Vil vi kunne omlægge kreditforeningslånet til andre
vilkår? Vil vi kunne optage et banklån med sikkerhed i boligen?
➢ Forringelse i muligheden for at få solgt vores bolig (reduceret økonomi i folkepensionsperioden),
når vi på et tidspunkt eventuelt vil/skal herfra
➢ Møllernes påvirkning mht. den omkringliggende natur
➢ Skyggekast fra møllerne, der forstyrrer vores receptorer i hjernen.
Politikere i landet vælger nu hyppigere og hyppigere, at lade tvivl komme borgere til gavn, og nedstemmer
opsætning af landvindmøller. Senest har både Norddjurs og socialdemokratiet i Tønder kommune og
Hjørring Kommune sagt nej tak til opstilling af landvindmøller, og andre kommuner fravælger helt
vindmøller som f.eks. Nordfyn og Gribskov Kommuner.

Citat efter Marianne Vitus; ”Et ja til vindmøllerne synliggør en politisk ideologisk egoisme frem for
mennesket. Et fokus på at skaffe de hurtige resultater, der kan sætte et politisk aftryk frem for at finde
løsninger, som tilgodeser både kommunen og mennesket”.
Vores skønne område
Det varslede Broholm vindkraftanlæg ligger midt i den skønne natur, der af kommunen er udlagt til
rekreative og turistområder. Lokalplan 86 har udlagt hele Broholmområdet som rekreativt område, med
Broholm Gods Hotel, golfbaner og ridecenter. Derudover er Lundeborg Badehotel, sommerhusområder
og campingpladser nære naboer til disse MEGA-vindturbiner. Området er et enestående naturområde,
rigt på dyr og endda meget sjældne flagermus. Det er et bevaringsværdigt oldtids-landskab, med en
enestående historie og mange historiske fund – helt tilbage fra jernalderen. Vi synes, at der her er tale
om to modsætninger, der ikke passer sammen.

Citat efter Mads Cort; Hvad med dyrearters kommunikation i forhold til parring og formering? Er det
undersøgt grundigt?
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Hvor havner det materiale, der af slid nedfalder fra vindmøllerne?
Det vil havne i naturen – og det er der
vist ikke noget at gøre ved.
Forhåbentlig vil det ikke blive ført med
blæsten ned i vores køkkenhave!
Broholm vindkraftværkerne vil være
tæt på landeveje og komme til at gå
direkte under vindmøllevingerne.

Citat fra høringssvar fra Danmarks
Naturfredningsforening;

Kilde: The Glaring Engineering Mistake That Made Wind Turbines Inefficient I
Massive Engieering Mistakes (Youtube)

”Ifølge DN Svendborg er flere
beslutninger i forhold til opstillingen af
møllerne foretaget på et tyndt eller
uholdbart grundlag, hvorfor projektet i
sin nuværende form ikke bør
gennemføres”.

Vil is fra vingerne være til fare for trafikanter og vandrefolket,
og hvad sker der med de udtjente vindmøller?
Ifølge ”Ingeniøren”s artikel, dateret 17.04.2020, ender de fleste
kasserede vindmøllevinger i øjeblikket i deponi, hvor glasfiberaffaldet efterlades til kommende generationer. Affaldsmængderne
vil vokse drastisk i de kommende år, hvor stadigt flere vindmøller vil
være udtjent.
Vingerne på møllerne holder ikke i hele maskinparkens levetid, og
må skiftes. I den nuværende fremstilling er det vindmølleropstillers
ansvar at bringe vingerne til deponi, da de ikke kan genanvendes.
Vingematerialet knuses og lægges i et hul i jorden, og når hullet er
fyldt, dækkes det til igen. Simpelthen fordi man ikke ved, hvor man
ellers skal gøre af materialet!
Hvorfor have fokus på vindmøllerne, når der ikke er et el-net, der kan klare tilvæksten eller et elmarked til at aftage strømmen?
Tyskerne har købt flere af de største danske vindmølleparker. Det har de gjort for at kunne slukke de
danske vindmøller med statsstøtte, når det blæser for meget. Det gør de for ikke at belaste det tyske elnet, der ellers vil brænde sammen og ikke mindst for at slippe for den tyske straftold, som påføres
stoppede vindmøller i Tyskland. Energistyrelsen basisfremskrivning (2020) oplyser, at Danmark i 2025
overproducerer el og at denne overproduktion i 2030 vil svare til at el-eksporten, der vil udgøre 15%, og
at der i takt med andre landes fokus på vedvarende energi er usikkerhed i eksportmulighederne.
Regeringen har et ønske om energi-øer. Vores udfordring er således ikke at producere men at opbevare
energien. Hvorfor tænker vi, at vi i fremtiden vil kunne sælge til andre lande, som selv har fokus på at
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producere? Når nu der produceres nok, hvorfor så udsætte menneskerne for vindmøller? Hvordan vil vi
tillade at efterlade en klode til de næste generationer, hvor trivsel, natur samt menneske- og dyreliv er
reduceret til et CO2 regnskab?
Vi er ikke imod Grøn Energi – men...
Vores mening er, at de høje vindmøller ikke hører til på Broholm eller andre områder, hvor de er til gene
for dyr og mennesker. Vi ser meget gerne, at andre energi-tiltag tages i brug i stedet for, og hilser
udviklingen af energiopbevaring velkommen sammen med større optimeringsprojekter på tværs af
kommunegrænser og allerhelst, på tværs af landegrænser.
Med denne oplysning om vindkraftværkerne ved Broholm, håber vi at bibringe en mere oplyst debat om
vedvarende energi, og at give vores medborgere et indblik i, hvorfor vi er så meget imod de store
vindkraftværker ved Broholm.
Vi afleverede 6. oktober tæt på 1000 underskrifter imod projektet. Der kommer fortsat flere og flere
protester til – Har du skrevet under?

Mød op forud for byrådsmødet den 27. oktober 2020 kl. 15.30 og vis din protest
Vejstrup Forsamlingshus

Hvis du vil have lidt mere viden, inden du ytrer din mening, kan vi anbefale dig, at følge
med på facebook-siden ’Stop MEGA vindmøller ved Broholm’, hvor vi igennem talrige
læserbreve forsøger, at oplyse om de udfordringer der opleves, når vindmøller tænkes
opstillet.
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