
VINDMøILER DELER NABOER

Et stort ftertaI af Danskerne ser gerne flere mø[[er
opstiLtet i Danmark. Men samtidig vælter det ind med
medtemmer hos Landsforeningen Naboer tiI Kæmpevind-
mø[[er, ligesom kommende naboer ofte protesterer, når
kommunerne viI opstitte nye vindmøtler,
Som Sjæ[[andske har skrevet om de sidste dage er p[a-
nerne om at sætte nye mø[[er op endt i strid modvind
rundt om i de sjætlandske kommuner. Avjsen har derfor
besøgt to naboer tiI to kæmpevindmøt[er ved [andsbyen
Kyse nord fcr Næstved, der btev rejst sidste år, for at
høre om deres erfaringer med møtterne.

Arne Pedersen er nobo og stolt ondelshover of to kæmpevindmøller. Foto: Tomos Revsbech.

de ressourcer vi har. Især når de er
grØnne. Og blæst er der jo masser af i
Danmark, siger landmanden, der har
boet på gården siden L977.

- Når vi har besøg, har jeg det godt
med at sige, at strØmmen i mit hus
kommer fra vindmøllerne ude bag-
ved, siger Arne Pedersen.

Leverer strøm til 5000 husstande
På en lille bærbar computer kan over-
våge hvor meget strøm, de to møller
producerer. På det her tidspunkt har
blæsevejret fået møllerne op på de-
res maksimale ydee'rne mere end 12

timer i træk.
- Det er jo fantastisk at tænke på,

at de to møller på en dag, som i dag,
i løbet af bare 45 minutter produce-

rer strøm nok til en dansk husstands
elforbrug i et helt åu siger Arne Pe-
dersen om møllerne, der på et år pro-
ducere4 hvad der svarer til strømfor-
bruget i 3000 danske husstande.

Som vindmølleejer er han godt
bekendt med, at ikke alle er lige så
begejstrede som ham selv for at have
vindmøller til naboer. Og indven-
dingerne mod, at møllerne støjer og
skæmmer landskabet, kender han
også godt. Han ryster let på hovedet.

- Jeg kan også godt høre møllerne
her, når det blæser 6 til 8 meter i se-
kundet. For når vinden er så svag, kan
den ikke overdøve støjen. Men sådan
er det. Møllerne er jo ikke pyntegen-
stande, men produktionsapparater,
siger Arne Pedersen.
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or de fleste er ruskende og strid
vind, som den storm, der hærge-
de landet fredag, ikke ligefrem

noget, der vækker glade følelser.
Arne Pedersen har det stik modsat.

For over ty've år siden købte land-
manden fra landsbyen Kyse i Næst-
ved Kommunes nordlige udkant
nemlig sin første andel i en vind-
mølle. Siden er flere kommet til, og
sidste år kom så kronen på værket
for Pedersen og de øvrige medlem-
mer af Vestsjællands Vindmøllelaug,
da det første spadestik til to kæmpe
vindmøller på 126 meter lige uden
for Arne Pedersens gård.

- Jeg synes da, vi skal udnytte
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VINDMøttER: Gorm Møller
er ligesom de fleste dan-
skere tilhænger af vedva-
rende energi. Men siden
han selv fik to kæmpe-
vindmøller til nabo, er han
blevet mere kritisk. I hvert
fald når det gælder planer-
ne for at opstille hundred-
vis af vindmøller op rundt
om i Danmark i løbet af de
kommende år.

Summer om sommeren
- Problemet e4 at møllernes
støj generer. Om sommeren
summer de i baggrunden,
når vi griller, og om natten

Gorm Møller hor en
enkelt gong målt vind-
møllestøj helt op på 65
decibel ved huset. Den

tillodte støjgrænse er
42 til 44 decibel. Foto:

Tomos Revsbech-

kan vi ikke have vinduet
åbent, siger Gorm Møller.

Den unge medejer af
et lille entreprenørfirma
flyttede ind i det lille hus-
mandssted lige uden for
Kyse for fem år siden.

Da de to store møller
blev rejst for knap to år
siden forsvandt en del af
idyllen. For nårvinden blæ-
ste fra hans hus hen imod
møllerne, vendte møIlerne
fronten imod huset. Og så
begyndte det at summe.

- Min kone begyndte at
få migræne. Jeg kan selv-
følgelig ikke sige med sik-
kerhed, om det møllernes
skyld. Men jeg er ret sikker
på, at det har noget med
støjen at gøre, siger Gorm
Møller, der med nogle na-
boer har dannet en borger-
gruppe og meldt sig ind i
Landsforeningen Naboer
til Kæmpevindmøller.

Han har klaget til kom-
munen over møllerne. Han
har foreslået, om de to

møIler ikke kunne stå stille
et par timer eftermiddag og
aften. I det mindste i som-
merheden. Uden resultat.

Derfor sætter Gorm
Møller nu sin lid til Lands-
foreningen og eksperterne.
Han håber de kan overbe-
vise landspolitikerne om,
at støjkravene til de store
vindmøller skal hæves, så
der fremover bliver læn-
gere mellem nye møller og
deres naboer.

- Jeg har selv nået det
punkt, at jeg ikke gider
brokke mig mere. De møl-
ler kommer aldrig ned. Og i
et lille samfund, som vores,
vil man også gerne bevare
det gode forhold til nabo-
erne. Jeg har ikke lyst til at
blive set som en krakiler.
Men jeg håber da, at man
vil tage mere hensyn til
naboerne, når kommende
møIler skal bygges, siger
han.


