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Møllerne blev sat op i oktober sidste år, og 

allerede efter 14 dage var familien på flugt. 
 JYLLANDSPOSTEN, INDLAND 16.12.2014 KL. 19:30 

 
 
 
De faldt for landejendommens beliggenhed: 

150 beskyttende meter væk fra landevejens trafik, tæt på Voergård Slot i Vendsyssel og fra 

husets bagside en smuk udsigt til marker og den grønklædte jyske ås i baggrunden. 

Siden er den hvidpudsede ejendom blevet moderniseret for mere end en halv million 

kroner med nyt tag og nye vinduer, men både udsigten og lysten til at opholde sig i huset 

har siden ændret sig på grund af to parallelle rækker med tre store 3 MW-vindmøller, hver 

800-900 meter borte. 

Måske lige de 150 meter for tæt på. 

Møllerne blev sat op i oktober sidste år, og allerede efter 14 dage var familien på flugt. 

I dag er der næsten ingen vind, og vindmøllerne slæber sig kun akkurat rundt i 

slowmotion-tempo. 

Men møllernes normale lavfrekvente brummende støj har grundlæggende forandret 

Annemette Nielsens og Henrik Søndergårds liv for slet ikke at tale om konsekvenserne for 

deres lille søn, Jacob på fem år. I det seneste år har de boet i enten en nykøbt campingvogn 

eller i Henrik Søndergårds forældres sommerhus i Sæby for at blive fri for støjen. 
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Vindmølleflygtninge 

»Vi føler, at vi er blevet flygtninge i vores eget land, vindmølleflygtninge. Nogle gange lyder 

det, som om der holder en lastbil i tomgang lige uden for huset. Det er ganske simpelt 

umuligt at sove, og vi er både fysisk og psykisk påvirkede,« siger Henrik Søndergård, der 

arbejder som servicetekniker. 

Planerne om et nyt køkken og et nyt badeværelse er foreløbigt sat på standby. Huset blev 

købt for 1,3 mio. kr. i 2007, familien har brugt 500.000 kr. på istandsættelse – og en 

ejendomsmægler vurderede for nylig prisen til 600.000 kr. 

»Vi er desperate, og vores liv er sat på standby. Vi har fået frataget vores hjem,« siger 

Annemette Nielsen. 

Ifølge hende har Jacob ikke alene haft søvnproblemer, men også fået tendens til næseblod, 

når han har overnattet i hjemmet. 

Møller overholder regler 

»Han kan finde på at rejse sig op i sengen og sige: nu brækker jeg mig. Vi døjer selv med at 

sove om natten, og om dagen oplever vi, at vores kroppe sitrer, vi har ofte kvalme, trykken i 

hovedet, susen for ørerne, ligesom jeg er begyndt at have uregelmæssige menstruationer,« 

siger Annemette Nielsen. 

Familien har flere gange kontaktet deres læge, Bjarne Gertsen, som af to omgange har 

henvendt sig til kommunen, men blot fået samme besked som familien: nemlig, at 

vindmøllerne overholder lovens regler mht. lavfrekvent støj. 

»Jeg må uændret som i november 2013 mistænke, at det er støjgenerne fra vindmøllerne, 

der er baggrund for familiens problemer,« skriver lægen i oktober i år. 

Familiens egne målinger med et apparat, som de har lånt af støjeksperten Henrik Møller, 

viser lavfrekvent støj langt over grænseværdien. 

»Vi har tilbudt kommunen, at vi selv vil finansiere en måling, men det vil de ikke 

anerkende, og så er der jo ingen grund til at bruge 20.000-30.000 kr. på det,« siger Henrik 

Søndergård, der mener, at politikerne enten må ændre støjbekendtgørelsen eller afsætte 

midler af til ekspropriation. 


