Naboer til store vindmøller
Vi er naboer til den nationale prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Vestjylland. Den
nærmeste mølle ligger 1.450 meter sydvest for vores ejendom.
Vi kæmpede indædt imod vedtagelsen af prøvestationen, da vi syntes der var for mange uafklarede
problemstillinger med de store møller. Det var i 1999 og 2000.
Siden er vi blevet meget afklarede – det har vist sig, at vores værste anelser blev bekræftet:
Vi har siden opstillingen af møllerne, været plaget af lavfrekvent støj, når vinden kommer fra
sydvest og vest. Denne støj høres og føles som om der står en kæmpestor lastbil i tomgang ude i
vores gårdsplads. Vi har endnu ikke fået nogen forklaring på, om støjen er skadelig for os og vores
1 ½-årige datter. Men eksperterne er enige om, at støj kan være skadeligt.
Vi har registreret generne ved vindstyrker fra 6-15 meter/sekund.
Derudover er der selve støjen fra vingernes susen – denne høres især ved de lavere vindhastigheder
– men er ikke så afhængig af vindretningen. Det mest generende er det hul som opstår i støjen, når
vingerne passerer mølletårnet.
Det er ikke kun os som er generet – også vores heste og vores hund registrerer de ubehagelige lyde.
Desuden er der selve den visuelle forurening, som vi føler os generet af. Møllerne pynter absolut
ikke, og når de er så høje, at der skal være lysafmærkning på dem, slipper man ikke engang for
generne om natten.
De gener som vi er sluppet for, men som de øvrige naboer har fortalt om, er:
Støjen fra selve møllen – dvs. den mekaniske støj fra gearkasse og navet. Der kan være tale om
direkte skærende lyde når vingerne kører, og når møllen drejer. Gearkasserne kan lyde som om, der
er ”grus i maskineriet”.
Skyggekast som opstår når solen passerer bagom møllerne – især om vinteren med den lave sol, kan
naboer som bor nord for møllerne berette om meget store gener. Har man tre-lags glas i sine
vinduer, kan glimtene fare rundt i hele huset.
Tidligere har vi haft store flokke af gæs på træk om foråret og efteråret. Disse er næsten totalt
forsvundet efter møllerne er blevet sat op. Også vildtet som ræve og rådyr holder sig fra læsiden af
møllerne
Vi vil derfor råde alle, som risikerer store møller i nærheden til, at kæmpe imod - at få store møller
som naboer er umenneskeligt – og dette er den danske stat med til, at gennemtvinge.
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