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Da der skulle opstilles kæmpevindmøller ved os, fik vi at vide, at det ikke 

ville genere os. Men vindmølleopstiller løj, kommunen løj, og i dag har vi 

over 70 timers skyggekast og privat dB-målinger (støj) viser op til 50 dB 

og der er målt lavfrekvens støj, og der var den oppe at toppe 30 dB, det var 

sådan huset rungede som en stor bas til en koncert. 
 

Det skal siges, at jeg har lavet indsigelse inden møllerne blev opstillet, og 

klaget til kommunen efterfølgende over støj og skygge, men uden held - 

desværre vil ingen lytte. 
 

Jeg vil til sidst sige kæmp med næb og kløer, for der er ingen hjælp at 

hente når møllerne er sat op. 
 

PS. Mit hus har tabt 200 tusinde i værdi plus jeg har tabt min retssag mod 

mølleopstiller – det kostede yderligere 55.000 kr. 
 

Afsender er nabo til 3 stk. 3MW kæmpevindmøller fra Vestas. 

Han fik 25.000 kr. i erstatning. 

http://stilhed.eu/author/mikkel/
http://stilhed.eu/category/lys-gener/
http://stilhed.eu/category/naboberetninger/
http://stilhed.eu/category/st%c3%b8j-gener/


 
 
Vindmølleramt nabo: 

Man kan jo ikke kæmpe 

mod vindmøller 
4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling 

 

Vi bor nabo til de 4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling. Det føles som 

at være ufrivillig deltager i et ukontrolleret forsøg med, hvordan lavfrekvent støj (den 

dybe rumlen) påvirker mennesker. Det store problem er netop, at det er ukontrolleret!  

 

Der kommer jo ingen og måler den faktiske støj om dagen, om natten, i stille vejr, i 

blæsevejr, i tørvejr eller i fugtig luft eller i regnvejr. Der kommer heller ikke nogen 

og undersøger de faktiske støjniveauer hos de ufrivillige deltagere (altså os der har 

valgt at bo i dette skønne landområde) i forsøget! 

  

Tilsyneladende er det unødvendigt at lave rigtige målinger, for ud fra beregninger ved 

man jo, hvor meget støj møllerne laver! – eller gør man? 

  

Tager de beregninger mon højde for bebyggelse, bevoksning, andre støjkilder i 

området, (vi bor lige midt imellem 2 mølleklynger)?  

  

Os, der bor her, ved, at der er stor forskel på lyden fra møllerne, om det er dag eller 

nat og bestemt også, om luften er tør eller fugtig. 

  

Vi forsøgte at kæmpe imod, da møllerne ved Østergård skulle rejses, men 

selvfølgelig uden held. 

  

Vi besluttede så, at når møllerne var rejst, måtte vi leve med dem og ikke lade os 

genere af dem. Man kan jo ikke kæmpe mod vindmøller. 

  

Her snart to år senere kan vi konstatere, at tre beboere på vejen flere gange har 

modtaget behandling for uregelmæssig hjerterytme. Netop uregelmæssig hjerterytme 

kan ifølge eksperter være en konsekvens af lang tids påvirkning af lavfrekvent støj.  

  

Selv mærker vi på aftener med fugtig luft den dybe rumlen. Vi hører dem egentlig 

ikke så meget som vi føler dem, og det føles som en vibreren i knoglerne, især i 

hovedet. Ofte vågner vi - igen især i fugtigt vejr - med trykken for ørerne og ondt i 

halsen!  



  

Det er muligt, at nogle i Skive Kommune ser det at rejse flere store vindmøller i vores 

ellers så smukke natur, som »udvikling« af egnen.  

  

Det er også muligt, at dette vil give øget »trivsel«, men det må så være hos 

mølleejeren. Hvem der ellers har glæde af møllerne, må stå hen i det uvisse.  

  

Men det er helt sikkert IKKE »ordentlighed« i forhold til de borgere, der skal have 

møllerne i deres nærhed! 

  

Mindst 40 store vindmøller spredt i Salling - forhåbentlig har vi nogle kommunale 

politikere, der langt om længe, vil sætte borgernes velbefindende før ønsket om at 

profilere Skive som en foregangskommune på det energiforsyningsmæssige område. 

Lev dog op til kommunens slogan »RENT LIV«!! 

  

For nuværende og kommende møllenaboer til kæmpevindmøller kan det være et 

»RENT HELVEDE«!! 

  

Venlig hilsen 

  

Lisbeth Laustsen, 

  

Poul E. Kristensen, 
  

Bjergbyvej 15, 

7870 Roslev 
  



 

Vejen: Kommunen dropper 

vindmølleplan  

Af Dorthe Andresen redaktion@nytirsdag.dk 28. januar 2015 kl. 11:46 

  

 

Hensynet til borgerne og klimahandleplanens resultater i form af 

mindre CO2 betyder, at Vejen Kommune ikke går videre med 

vindmølleplanen. 

  
Vejen Kommune har fulgt regeringens ønske om at lave et forslag til vindmølleplan. 

En opgave alle landets kommuner er blevet pålagt qua regeringens ønske om, at 

halvdelen af elforbruget i 2020 er dækket af vindenergi. 

Vejen Kommune fremlagde forslag til vindmølleplan sidste sommer, og efterfølgende 

har der været en lang og grundig proces med borgermøder, bemærkninger og 

administrativ sagsbehandling af de indkomne bemærkninger. 

På baggrund af processen, som ikke mindst har afdækket store bekymringer hos 

borgere, har borgmester Egon Fræhr nu konkluderet, at Vejen Kommune går ikke 

videre med planer for opsætning af vindmøller i Vejen Kommune. Behovet for at 

opstille vindmøller er desuden aftaget, fordi Vejen Kommunes egen klimastrategi fra 

2012 nu bærer frugt og viser, at kommunen er godt på vej i at realisere målene med at 

nedbringe CO2-udslippet. Blandt andet er etablering af biogas- og solcelleanlæg med 

til at påvirke CO2-udledningen positivt. 

- Arbejdet med vindmølleplanen har været en grundig proces, hvor hver sten er blevet 

vendt. Jeg har nu haft en uge til at læse alle høringssvar, sammen med resten af 

byrådet. Der har været mange tilkendegivelser fra borgerne i kommunen. Den 

nuværende lovgivning giver ikke mulighed for at imødekomme borgerne ved at 

indarbejde dobbeltafstand - derfor indstiller jeg til byrådet, at vi ikke fortsætter med 

vindmølleplanen. 

Jeg glæder mig over, at behovet for vindmøller er aftaget - både fordi det på nationalt 

niveau lykkes, at finde løsninger, som tilgodeser regeringens 2020-plan, men også 

fordi vi på lokalt niveau lykkes med at nedbringe CO2-udslippet fordi vores egen 

klimastrategi viser gode resultater, siger Egon Fræhr. 
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