PRESSEMEDDELELSE FRA PROJEKT ”VIDEN OM VIND” – AARHUS, DEN 6. FEBRUAR 2012

Ny hjemmeside prioriterer saglig information om vindkraft.
Videnprojekt vil tilføre den offentlige debat om vindmøller mere oplysning.

Danmark har besluttet sig for at ændre sin energiforsyning til vedvarende, bæredygtig energi. Og frem mod
2020 udgør opstilling af moderne vindmøller på land rygraden i den storstilede omstilling. I første omgang er
målsætningen, at minimum 50 % af elforbruget sker på grundlag af strøm produceret af vindmøller i Danmark.
Beslutningen om at konvertere energiforsyningen udmøntes i kommunerne i en grundig planlægningsproces,
hvor borgerne har rig mulighed for at komme til orde. Det benytter især de naboer og borgere sig af, som er
bekymrede for at få en vindmølle tæt på deres bolig – eller ligefrem er modstandere af, at vindmøllerne overhovedet skal stå på land.
-

Det er ikke underligt, at det især er de mennesker, der kan få ulemper i form af for eksempel støjgener,
som engagerer sig i diskussionen. Men det er paradoksalt at være vidne til, at vindkraft i den til tider
meget ophedede debat er på anklagebænken som årsag til alverdens dårligdomme. Det vil vi ikke passivt blive ved med at se på, når vi faktuelt ved, at virkeligheden ser anderledes ud. Derfor har vi besluttet, at vi vil søge at tilføre debatten mere faglig og saglig information og sætte den ind i det større samfundsmæssige perspektiv, den fortjener.

Sådan siger Henrik Vinther, der er ansat som sekretariatsleder for projekt ”Viden om Vind”. Som første initiativ
har projektet netop lanceret sin egen hjemmeside, og her kan interesserede borgere søge et væld af oplysninger om vindkraft. Idéen med hjemmesiden er at fungere som et digitalt magasin, hvor brugeren gennem tekst
og levende billeder hurtigt kan finde frem til netop de oplysninger, der efterspørges. Derudover rummer
hjemmesiden mange henvisninger, hvor brugeren bliver guidet videre til uddybende information, lovtekster,
rapporter, forskningsresultater og andre interessante hjemmesider mv.
-

Vores mål har været at give hjemmesiden karakter af folkeoplysning. Den henvender sig direkte til den
interesserede borger, men kan også anvendes af mange andre brugergrupper og give mulighed for, at
den enkelte kan danne sin egen holdning til vindmøllerne på et veloplyst grundlag. Hjemmesiden vil
sammen med et større engagement i den offentlige debat blive vores væsentligste bidrag til at få sat
en ny dagsorden, som afspejler den massive opbakning, der er til vindkraft i den danske befolkning, siger Henrik Vinther.

Bag projekt ”Viden om Vind” står en række forskellige organisationer og virksomheder i vindmøllebranchen.
Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder Henrik Vinther, telefon 21 68 14 33, hv@dkvind.dk
www.videnomvind.dk.

