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Til medlemmerne af Udvalget for Landdistrikter og Øer
Udvalget har offentliggjort programmet for en høring, der afholdes d. 9.
oktober. Det annonceres som den første af to høringer om vindmøllers
påvirkning af lokalsamfund m.v.
I Danmarks Vindmølleforening synes vi naturligvis, at det er et vigtigt emne
også for udvalget. Vi tillader os imidlertid med denne henvendelse at gøre
udvalgets medlemmer og offentligheden opmærksom på, at høringen med de
valgte oplægsholdere vil give et fuldstændigt fejlagtigt billede af emnet for
høringen: vindmøllers påvirkning af lokalsamfund.
Af ULØ alm. del Bilag 217 på Folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/ulø/bilag/217/1159787.pdf fremgår det,
at høringen er kommet istand og programmet sammensat efter et forslag fra
pensioneret overlæge Peter Prinds til udvalgets formand Hans Chr. Schmidt.
Peter Prinds oplyser til TV-Syd, at kommunen påtænker at udlægge et
område til vindmøller i nærheden af hans ejendom og læge Chr. Buhl er med i
”Solbjerg-gruppen” mod vindmøller og næstformand i ”Landsforeningen
naboer til kæmpevindmøller”. Begge er meget aktive agitatorer i den meget
velorganiserede kampagne mod vindmøller på land og kan på ingen måde
give udvalget et retvisende billede af naboskab med vindmøller.
De to andre deltagere er medarbejdere hos professor Henrik Møller på Ålborg
Universitet. Her er man teknisk kyndige vedr. støj og støjmåling, men ikke
mht. høringens emne: vindmøllers påvirkning af lokalsamfund.
Hvis høringen også skal have støjmåling som emne, kan det undre, at man
ikke også har inviteret relevant ekspertice fra Miljøstyrelsen.
I Danmarks Vindmølleforening har vi over 30 års erfaringer med
”vindmøllers påvirkning af lokalsamfund”.
Blandt vore 36.500 medlemmer er der rigtigt mange, der har
erfaringer med naboskab til alle typer af vindmøller. Også alle de
nyere MW-møller. Vi kan ikke genkende det skræmmebillede
modstanderne søger at fremmane. Vi kender ikke eksempler på, at
man bliver syg af at bo i nærheden af vindmøller

Det er givet rigtigt, at nogle mennesker er særligt følsomme overfor støj.
Folketinget har da også besluttet ufravigelige tålegrænser for støj fra
vindmøller. Både den danske og den svenske sundhedsstyrelse konkluderer,
at der ikke er belæg for påstandene om, at man bliver syg af at bo i
nærheden af vindmøller.
I rapporten om internationale studier ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og
helbredseffekter”, Sundhedsstyrelsen, marts 2011, konkluderes, at
vindmøllestøj ikke adskiller sig fra andre støjkilder, at vindmøller ikke er
sygdomsfremkaldende og at vindmøllestøj i nogle tilfælde kan opleves som
mere generende end vejstøj, men at det generelle lydniveau fra vindmøller er
lavere end fra mange andre støjkilder.
En tilsvarende rapport fra de svenske sundhedsmyndigheder, maj 2011,
konkluderer at: Lavfrekvent støj kan ofte være hørbar hos naboer, men
vindmøllestøj har ikke et større indhold af lavfrekvente lyde end mange andre
lydkilder. Man kan ikke påvise helbredsskader fra vindkraft. I nogle studier er
vist en svag sammenhæng mellem selvrapporterede søvnproblemer og
vindmøllestøj, mens der i andre studier ikke er en sådan sammenhæng.

Danmarks Vindmølleforening hævder ikke at vindmøller hverken kan høres
eller ses.
Men de påstande naboforeningen søger at give autoritet med lægetitler er så
langt fra virkeligheden, at udvalgets høring d. 9. oktober ikke kan give et blot
tilnærmelsesvist retvisende billede af vindmøllers påvirkning af lokalsamfund.

Med venlig hilsen

Asbjørn Bjerre
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Kopi til:
Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen
Miljøminister Ida Auken
Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
Endvidere kopi til udvalgene, der har fået invitation til at deltage i
høringen: Miljøudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget,
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Kommunaludvalget

