
KÆMPEVINDMØLLE-ALARM
I NORDDJURS KOMMUNE

Kæmpevindmøller
Grenå Havn  
210 meter

Hjælp borgere i Norddjurs 
Kommune med at afværge en 
trussel mod deres trivsel og 
helbred?

210 meter

37 meter
27 meter

Sammenslutningen af “Borgere i Norddjurs – viden om kæmpevindmøller” ønsker at kæmpevindmøller placeres 
så de ikke er til fare for Norddjurs-borgernes helbred og trivsel og ikke unødigt skæmmer fredede naturområder.

Nuværende naboer til kæmpevindmøller siger… 

Grenaa  
Kirke

Fornæs fyr

Vindmølle i drift: ”En vingespids passerer tårnet med over 400 km/t  2700 gange i timen” 
Sag: Norddjurs Kommune og Grenaa Havn ønsker at opstille kæmpe testvindmøller nord for havnen,  

kun 700 meter fra kysten

Læs mere
Læs mere og skriv under på: kæmpevindmøller.dk

”Sandt at sige, har vi 
fået vores livskvalitet 
totalt ødelagt”

”Vi er tvunget til at flygte fra 
vores bolig, efter vi i 2013 blev 
nabo til 6 store vindmøller”.

”Vi er desperate, og vores 
liv er sat på standby. Vi har 
fået frataget vores hjem”

”I begyndelsen tog vi væk hver eneste 
weekend for at få lidt søvn, men i 
længden kunne vi ikke holde til det. 
Det var ren tortur, og nu er vi flyttet”.

”Det kan være et  
»RENT HELVEDE!!”

Kæmpevindmøller bør  ikke testes på borgerne i Norddjurs



SKRIV UNDER HVIS DU VIL UNDGÅ…
– at Norddjurs Kommune og Grenaa Havn gennemtvinger en plan om at 

opføre støjende kæmpevindmøller helt tæt på Grenaa by.

1. Fordi Norddjurs kommunalbestyrelse har 
givet Grenaa Havn mandat til at arbejde 
for at realisere opstilling af 3 stk. 210 
meter høje spanske test kæmpevindmøller 
helt tæt på Grenaa by, uden hensyn til 
borgerne, deres værdier, helbred og trivsel 
og helt uden hensyn til et unikt fredet 
naturområde.

2. Fordi nogle kommunalpolitikere og 
Grenaa Havns bestyrelse endnu ikke 
anerkender konsekvenser fra især infralyd 
og lavfrekvensstøj fra disse kæmpe 
vindkraftanlæg. Konsekvenser, der iflg. 
lægelige advarsler og dokumentation, vil 
påvirke nogle personer i en sådan grad, at det 
svækker deres immunforsvar og helbred.

3. Fordi det er uforståeligt, at man i et oplyst 
samfund kan ignorere al viden om store 
vindmøllers skadelige påvirk-ning af 
mennesker og dyr - erfaringsmæssigt  
flere kilometer fra vindmøllerne, altså det 
meste af Grenaa by. 

4. Fordi de borgere der er berørt af generne, 
ikke kan slippe væk, da det har vist sig, 
at husene her er svære at sælge, og 
værditabserstatning kun er symbolsk.  

5. Fordi vi i Danmark for længst har 
overskredet den grænse, hvor vi kan 
udnytte den alt for meget vindmøllestrøm 
vi producerer nu, og derfor nu forringer vor 
forsyningssikkerhed  med flere vindmøller.

6. Fordi vindenergi ikke reducerer den 
samlede CO2-udledning, grundet de 
fælles regler for CO2-kvoter i EU. CO2-
besparelser i Danmark  betyder at andre 
lande kan købe ret til at forurene mere. 

7. Fordi vindmølletilskud nu er blevet en 
så stor samfundsmæssig økonomisk 
belastning, grundet overdrevet 
tilskudsordninger, og at fremtidig 
milliardtilskud skal betales med øgede 
skatter eller forringet velfærd.

8. Fordi produktion af vindenergi kræver 
så store økonomiske ressourcer, at 
det på landsplan koster langt flere 
arbejdspladser end det skaber. Hver 
vindmøllearbejdsplads koster 2,3 
arbejdsplads i andre brancher.

9. Fordi Borgmesteren har brudt sit løfte om 
borgerinddragelse i nye vindmøllesager 
og at Borgmesterens forventninger om, at 
det måske kan skabe 700 arbejdspladser i 
Grenaa må anses som ren bedrag.

10. Fordi du med din underskrift kan være 
med til at vise beslutningstagerne, at du 
støtter borgerne  i Grenaa by- de har brug 
for din opbakning. Skriv gerne under i dag, 
inden det er for sent.  

Læs mere og skriv under på: kæmpevindmøller.dk

STØT 

BORGERGRUPPEN

BANK: 2690 6893 227 022

MOBILEPAY/SWIPP: 61 27 15 20

ANVENDES TIL BORGEROPLYSNING 

- BROCHURER, WEB, ANNONCER 

EVT. OVERSKUD GIVES TIL  

KRÆFTENS BEKÆMPELSEPå forhånd tak for din støtte   
“Borgere i Norddjurs – Viden om Kæmpevindmøller”

HVORFOR DENNE OPFORDRING TIL ALLE BORGERE I NORDDJURS?


