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Svar på spørgsmål om vindmøller på land 

Vindmølleforeningen der repræsenterer vindmølleproducenters interesser mener at følgende 7 svar 

burde få al tvivl til at forstumme, men virkeligheden er desværre en helt anden… 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at både klima- og miljøhensyn og behovet for forsyningssikkerhed taler for at omstille 

energiproduktionen! 

 

NEJ: Forsyningssikkerheden er blevet forringet de senere år, da den store mængde tilskudsstyret vindstrøm 

har reduceret grundlaget for en del mindre kraftværker der så er lukket ned. I vindstille perioder er vi derfor 

afhængig af at købe dyr el-energi fra udlandet.  

Danskerne betaler over deres el-regning 7-8 milliarder kroner om året. De fleste af disse penge går til drift 

og opstilling af vindmøller. 

Klima og miljø: Ja, der skal findes langsigtede løsninger, men Danmarks CO2-udledning er ca. 1 

milliontedel af verdens CO2-udledning, så selvom vi lader danskerne lide med kæmpevindmøller redder det 

ikke verden. 

_______________________________________________________________________________________ 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at vindmøller er det billigste alternativ blandt de vedvarende energiformer! 

 

NEJ: Vindmøller er nok det dyreste alternativ, da vi må købe dyr strøm fra udlandet når der ikke er 

tilstrækkelig vind. Desværre må vi nærmest forære vindstrømmen væk til udlandet, når der er for meget vind. 

Vindmøller er i dag effektive, men kan desværre ikke altid levere strøm når vi har brug for det. Vindstrøm 

bliver så dyr på grund af de ufattelige tilskudsbeløb der ukritisk bliver taget fra borgerne gennem el-

regningen. (den samlede tilskudsregning for Anholt-møllerne i 2015 bliver ca. 1,7 mia. kr.)  

_______________________________________________________________________________________ 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at omstillingen til vedvarende energi ikke kan udsættes! 

 

Det er svært at afgøre, for det er et globalt anliggende og globalt set ændre det intet, selvom om Danmark 

ikke vil udlede et eneste gram CO2. Vindmølleforeningens argument skal bruges til, at vi ikke skal være 

kritisk overfor dem der vil redde verden med kæmpevindmøller tæt på beboelse. Principielt er der ikke noget 

i vejen med kæmpevindmøller, men når det bliver et valg mellem borgernes helbred og trivsel, må vi vælge 

borgerne frem for vindmøller, der blot skal placeres i sikker afstand fra borgerne. 

_______________________________________________________________________________________ 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at vindmøllerne ikke er til fare for helbredet! 

 

Dette er en af de helt store usandheder, som har til formål at ignorerer alle lægelige advarsler og verserende 

sager om mennesker og dyr der mistrives og bliver syge. Et eksempel på manipulation af fakta og et forsøg 
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på at afskrive de berørte borgere, hvor målet er at borgerne ikke må stå i vejen og skal gøre plads til 

vindmøller helt tæt på deres bolig. Med forskellige ministerier og styrelser i ryggen er der nærmest frit løb 

for kommuner og vindmølleopstillere til at afskrive en del af vore medborgere og det sker i stor stil.  

_______________________________________________________________________________________ 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at der kun er få gener ved de nye store vindmøller? 

 

NEJ: Dette stemmer kun når myndighederne laver teoretiske beregninger af støjen, der er baseret på 

urealistiske støjdæmpninger af nabohusene. Store vindmøller støjer mere end små vindmøller selvom 

vindmølleopstillerne påstår det modsatte. De påstås også at de nye store vindmøller ikke har gearkasser, 

som generer den lavfrekvente rumlen. Det er en usandhed som er svær at slippe ad sted med, idet alle 

vindmøller der opstilles i dag har gearkasser. En sådan gearkasse vejer adskillige tons og er ikke let at 

skjule. I 2009 blev et testmølle uden gerkasse opstillet, men desværre hørte vi ikke mere til den. 

_______________________________________________________________________________________ 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at god planlægning om opstilling af vindmøller tager hensyn til natur og dyreliv? 

 

NEJ: En god planlægning tager hensyn til hvor man mener at kunne overvinde borgernes modstand. 

Hvis kæmpevindmøllerne er så smukke og borgervenlige, ville man nok stille dem op nær større byområder. 

Men her ville modstanden fra borgerne være så markant at man naturligvis ikke vil forsøge det. Ja god 

planlægning skal sikre at man kan overvinde borgernes modstand og betegne de stridende borgere som 

urimelige og utilregnelige. 

_______________________________________________________________________________________ 

Er der rigtigt når Vindmølleforeningen siger… 

- at større vindmøller er lig færre vindmøller med stor energiproduktion! 

JA, det er rigtigt. Men det er også rigtigt, at større vindmøller ikke kan stå der hvor der i dag er placeret små 

vindmøller.   

 

 

 

 


