
Følgende læserbrev bedes optaget i Sjællandske snarest: 

FAKTA TIL BORGMESTEREN 

I Sjællandske den 12. november udtaler borgmester Carsten Rasmussen (S), at han ingen saglige 

argumenter har for at stoppe projektet ved St. Røttinge, hvor kommunen planlægger at opføre 3 

havvindmøller på 150 m. 

Det vil vindmøllegruppen i St. Røttinge meget gerne hjælpe borgmesteren (og andre) med. Det er vigtigt, at 

ikke kun vindindustrien bliver hørt, som har ét mål – nemlig profit, men også de berørte borgere. 

Ved valgmødet på Korskildeskolen var det uhyggeligt at konstatere, at halvdelen af kandidaterne 

udmærkede sig med manglende opdateret viden, og én mente sågar, at der var tale om religion!  

Her følger et faktum om støj, der forstyrrer nattesøvnen betalt af vindindustrien selv og foretaget af Jysk 

Analyse. 53% er generede af støjen, og 29 % får forstyrret nattesøvnen af naboer der bor 750 meter eller 

tættere på en af de store møller. Når der måles i en afstand af 1 km fra vindmøllerne er 41% generede og 

20% får forstyrret nattesøvnen. 

Men alligevel bagatelliserer vindmølleindustrien denne måling og påstår, at der intet problem er. Vi tror, at 

alle ved, hvor generende og skadelig støj er. I dette tilfælde taler vi om støj 24 timer x 365 dage. Antagelig 

derfor støj anvendes ved tortur. 

Den lavfrekvente støj er eksperter og andre fagfolk uenige om, men noget tyder på, at den når ca. 3 km ud 

fra møllerne, og konsekvensen på helbredet skal nu undersøges. 

Som ejer af en vindmølle, kan der tjenes tocifret millionbeløb på en opstille 1 mølle ved St. Røttinge, 

kommunen påtænker 3. Vores huse bliver usælgelige og værdien vil falde, altså er vi stavnsbundet, og kan 

ikke bare fjerne os, og hvorfor skulle vi også det? Vi kom her først fordi vi vil bo i fred og ro og nyde freden. 

Vi er ikke mod vindmøller som energikilde, og har de sidste 15 år levet med 3 vindmøller på 51 m højde ca. 

800 meter fra os uden problemer. Vi er imod, at vores indsigelser ikke tages alvorligt, og at kommunen er 

døv overfor alle andre end mølleindustrien. Vi vil meget gerne i dialog med jer. 

På vegne af vindmøllegruppen i St. Røttinge 
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