
Pressemeddelelse 

 

Tonedøv miljøminister genåbner forlig om vindmøllestøj 

 

Landsforeningen for Bedre Miljø (LBM) – der med udgangspunkt i sagen 

om etableringen af vindmølletestcenteret ved Østerild og som i årevis har 

kæmpet for, at der skal gennemføres mere restriktive regler for støj fra de 

store vindmøller, udtaler følgende : 

Foreningen har med glæde noteret sig, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) 

i et offentligt samråd i Folketingets Miljøudvalg onsdag d. 30. april nu har 

genåbnet forhandlingerne om støj fra vindmøller. Ministeren udtalte under 

det langvarige samråd gentagne gange, at hun nu vil indkalde alle 

forligspartierne til drøftelse af støjgrænser og så frem til at høre, hvilke 

ønsker forligspartierne måtte have til ændrede regler for opstilling af 

vindmøller i Danmark. Dette kunne ifølge ministeren også indebære en 

mulig ændring af Energiforliget. 

Landsforeningen for Bedre Miljø hilser dette velkomment og ser frem til, 

at der blandt forligspartierne fremsættes klare krav om, at der gennemføres 

en lavere støjgrænse for vindmøller på land, som anbefalet af anerkendte 

forskere. En anbefalet støjgrænse på 35 dB samt en større afstand mellem 

vindmøller over 2 MW og nærliggende huse er blandt de krav, som bør 

indgå i de fremtidige forhandlinger. Ligeledes bør støjgrænse for den dybe 

og lavfrekvente støj fra vindmøller sænkes markant.  

Det kom under mødet i Folketinget frem, at forligspartierne bag Østerild-

forliget ikke er blevet orienteret om et vigtigt notat fra Miljøstyrelsen fra d. 

5. maj 2011, hvori det er dokumenteret, at støjgrænser for lavfrekvent støj 

kan blive overskredet markant for vindmøller, der er større end 2 MW, 

hvorfor de fleste nye vindmøller således ikke kan holde sig indenfor de 



grænseværdier, som daværende miljøminister Ida Auken (S) vedtog imod 

de uafhængige lydforskeres anbefalinger. Miljøminister Kirsten Brosbøl 

(S) forsøgte at bagatellisere dette, men tidligere miljøminister Hans Chr. 

Schmidt (V) fik under samrådet dokumenteret sammenhængen og han 

glæder sig nu til sammen med de øvrige forligspartier til de kommende 

forhandlinger, der ifølge Kirsten Brosbøl skal gennemføres i maj måned. 

Det blev under samrådet dokumenteret, at Kræftens Bekæmpelse, der skal 

forestå sin egen undersøgelse af vindmøllers sundhedsmæssige påvirkning 

af naboer til vindmøllerne har oplyst, at der bør deltage flere relevante 

faggrupper i undersøgelserne, hvilket miljøministeren ikke mente var 

nødvendigt.  

På forespørgsel fra Hans Chr. Schmidt om ministeren kunne bekræfte, om 

der havde været tilknyttet lægefaglig ekspertise ved tilblivelsen af 

regelsættet for lavfrekvent støj, kunne ministeren oplyse, at dette ikke 

havde været tilfældet. Og ministeren ville heller ikke stille krav om, at der 

deltog læger eller sundhedsfaglige forskere i forbindelse med de 

kommende undersøgelser om vindmøllernes påvirkning på naboer til disse. 

Formanden for Miljøudvalget Anni Matthiesen (V) påpegede, at det var 

ønskeligt at politikerne kunne træffe beslutninger på et fagligt korrekt 

grundlag. Hun opfordrede derfor ministeren til, at undersøgelsen allerede 

nu kunne blive udvidet, så man ikke om et par år sidder med en rapport fra 

Kræftens bekæmpelse, hvis konklusioner kan betvivles som følge af et 

markant fravær af læger og sundhedsfagligt personale. 

Landsforeningen for Bedre Miljø skal bemærke, at undersøgelsen ikke skal 

afdække de gener fra de store vindmøller, der er opstillet i de seneste år, og 

udtaler derfor sin kritik heraf. 

Der foreligger allerede to meget omfattende lægefaglige studier af 

tilsammen over 700.000 patienter, der klart dokumenterer, at forstyrret 

søvn øger forekomsten af bland andet diabetes og hjerte-kar-sygdomme. 



Landsforeningen for Bedre Miljø har med miljøminister Kirsten Brosbøls 

invitation til genåbning af forliget om vindmøllestøjgrænserne fået et håb 

om, at de øvrige forligspartier støtter Venstres tidligere miljøminister Hans 

Chr. Schmidts grundige undersøgelser og afdækning af, at reglerne for 

vindmøllestøj skal strammes gevaldigt op. 

Miljøministeren opfordrede under samrådet til, at ”svesken skal på 

disken”, hvorfor der med denne tilkendegivelse nu er åbnet op for vigtige 

forhandlinger om lavere støjgrænser til glæde for de mange støjplagede og 

stadigt flere syge naboer til vindmøller. 

Landsforeningen for Bedre Miljø anbefaler følgende : 

En generel afstand mellem møller og naboer bør være på 10 x møllehøjden 

En maksimal støjgrænse for vindmøller på 35 dB. 

En tilsvarende maksimal lavfrekvent støjgrænse på 18 dB. 

Grænseværdierne skal være effektivt kontrollerbare og være faste og uden 

tillæg af yderligere sikkerhedsmarginer. 

En ændring af Energiforliget, der medfører et stop for opførelse af flere 

vindmøller på land under hensyntagen til, at der allerede er gennemført en 

kapacitetsforøgelse på 500 MW som forudsat i Energiforliget. 

Naboer til vindmøller bør tilkendes reelle og langt større erstatninger for 

gener i forhold til gældende praksis, der ikke kompenserer naboerne 

tilstrækkeligt økonomisk. 
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