Folkelig modstand
- eller medvind?
Avisoverskrifter og læserbreve kan give indtryk af, at mange
danskere er modstandere af vindmøller.
Det tegner dog et misvisende billede.
Et massivt flertal i den danske befolkning går ind for vindkraft.
De, der har vindmøller i nabolaget, er mest positive.

Seriøs information og dialog
Der er kun meget få problemer omkring de
ca. 4.500 møller, der er opstillet i Danmark.
Mange af disse vindmøller har allerede
stået i det danske landskab i mange år.
Debatten handler om, hvor nye møller skal
placeres.
Små grupper modstandere af vindkraft repræsenterer ikke vindmøllenaboers holdning i almindelighed.
En undersøgelse blandt samtlige naboer
indenfor 2 km fra alle vindmøller rejst i
Danmark i 2002-2011 viste, at 81 % ikke oplever nogen gener ved naboskabet.
Protester mod vindmøller handler oftest om
usikkerhed, når der planlægges for vindmøller i nærheden. Hvis man ikke har kendskab
til vindmøller eller erfaringer med at bo i
nærheden af dem, kan man naturligvis være
bekymret for mulige gener.
Dialog og seriøs og grundig information tidligt i forløbet kan fjerne disse usikkerheder.

85 % for nye vindmøller lokalt
Myten om, at danskerne er positive over
for vindkraft, når bare de nye vindmøller
ikke skal stilles op i deres egen baghave,
blev manet til jorden i en meningsundersøgelse foretaget af Megafon i 2009.

85 % af de adspurgte mener, vi skal udbygge med vindkraft i Danmark, også i deres
eget lokalområde.

Yderligere oplysninger

Kun 8 % er helt eller delvist uenige i, at der
skal udbygges med vindkraft i deres lokalområde.

Søger du mere information så kig i vore p.t.
35 faktablade med opdateret viden og
nøgletal om alle vindkraftrelaterede emner, f.eks. faktablad M6 ”Danskernes Mening om vindkraft”.

I 2012 svarede 86 % af deltagerne i en
Megafon-undersøgelse, at Danmark bør
satse på at udbygge med vindenergi, og 73
% mente, at vindkraft bør stå for 50-100 %
af elforsyningen.

Mulighed for medejerskab
I udlandet er Danmark rollemodel for ejerskab af vindmøller. Da møllelavene toppede, var op mod 100.000 danskere medejere
af en vindmølle.
Du har nu mulighed for - til kostpris - at
blive medejer af en evt. ny vindmølle i dit
lokalområde. Følg med i lokalaviserne, hvor
det skal annonceres.
Du har også mulighed for at søge om erstatning for evt. værditab, hvis du får en
vindmølle tæt på din ejendom.
I en grøn fond er der reserveret penge til de
kommuner, hvor der opstilles vindmøller.
Kommunerne kan bruge midlerne (88.000
kr. pr. installeret MW) til kulturelle eller rekreative formål.

Se flere mytedræbere på www.dkvind.dk.

Vi ved, hvad vi snakker om
Danmarks Vindmølleforening er en forening for små og store vindmølleejere og
andre vindkraftinteresserede.
Siden 1978 har vi arbejdet for
• at samle og formidle sober og faktuel
viden om vindkraft og
• at varetage vindmølleejernes fælles
interesser.

www.dkvind.dk

