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Pressemeddelelse fra VidenOmVind d. 18. september 2013.   

Få borgere klager over vindmøller 

I over 80 % af landets kommuner, hvor der er opstillet vindmøller, er der på årsbasis slet ingen eller 

blot en enkelt klage over vindmøller, der er tilsluttet elnettet.  

Sådan er hovedresultatet af en undersøgelse, som VidenOmVind netop har gennemført i samtlige 

kommuner, hvor der er opstillet vindmøller. Kommunerne blev bedt om at informere om antallet af 

klager i 2011 og 2012 over allerede idriftsatte vindmøller, og med deltagelse af 81 ud af 82 kommu-

ner giver undersøgelsen et næsten komplet billede af klageniveauet. 

- På baggrund af den intensive debat, der foregår i forbindelse med godkendelse af nye vind-

mølleprojekter, kommer resultatet måske bag på mange mennesker. Men det illustrerer blot, 

at debatten er helt atypisk for danskernes forhold til vindmøller. Når først vindmøllerne står 

der, accepteres de uden de store problemer, siger sekretariatsleder for VidenOmVind, Henrik 

Vinther. 

Det bemærkelsesværdige resultat sættes i relief af to forhold. Dels at det står i kontrast til, at bor-

gerne generelt klager mere end tidligere over forhold, de er utilfredse med. Dels at netop årene 2011 

og 2012 repræsenterer den periode, hvor vindmølledebatten gik fra kuling til storm i mange af de 

kommuner, hvor nye projekter var under planlægning. Derfor kunne man på forhånd have forventet, 

at der ville være en afsmitning i forhold til antallet af klager over idriftsatte møller, hvis disse i øvrigt 

havde udgjort et reelt problem for de nærmestboende. 

- Når der ikke er nogen afsmitning, siger det indirekte meget om den aktuelle vindmølledebat. 

Den er et anliggende for ganske få modstandere af vindmøller på land og for den del af de 

kommende naboer til nye vindmølleprojekter, som på et misvisende informationsgrundlag 

lader sig overbevise om, at vindmøllerne har negative følgevirkninger for dem. Det er rigtig 

ærgerligt, for det overskygger, at lokalbefolkningen i almindelighed har et godt og uproble-

matisk naboskab til vindmøller på land, vurderer Henrik Vinther. 

Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder Henrik Vinther, telefon 2168 1433; mail 

hv@videnomvind.dk  

Vedhæftet bilag: Analyserapporten ”Hvordan lever danskerne med vindmøller på land?” 
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