
                            VINDKRAFTSKANDAL I DANMARK 

 

En artikel i dansk press ( 9 okt. 2012) avslöjar en skandal, som skakar 

regeringen. Miljöministern har ända tills nu låtsats att hans land har det mest 

restriktiva regelverket i världen vad det gäller buller från vindkraftverk. Ändå 

förklarade han denna månad att 4 till 11 % störs av det karaktäristiska, 

pulserande ljudet från vindkraftverk, vilka kommer att påtvingas det redan 

välfyllda danska landskapet i ytterligare ett tusental. 

 

EPAW( The European Platform Against Windfarms) och Waubra Foundation 

(Australien) fördömer denna likgiltighet för de mänskliga rättigheterna till 

god hälsa. De varnar för att över hela världen finns det tusentals vindkraft-

grannar som inte får tillräckligt mycket sömn på nätterna beroende på buller och 

infraljud, och det inefattar många barn. 

Oundvikligen leder detta till hälsoproblem, som förvärras ju längre tid man 

utsätts för bullret. ”Har något land, inom EU eller i resten av världen, rätten 

att offra hälsan hos delar av befolkningen?” frågar Mark Duchamp, VD 

i EPAW. 

 

Dessutom har professor Henrik Moeller (den världsberömde danske akustikern) 

ännu en gång gått ut och kritiserat sin regering i frågan. Han gjorde det redan för 

ett år sedan, när han fördömde samhällets brist på regler och normer för 

bullergränser, beträffande lågfrekvent buller från vindkraftverk. 

 

Denna gång anklagar han Miljöministern för att vara verklighetsfrämmande med 

sina siffror 4-11 %. Enligt professorns bedömning kommer 22- 42 % av 

närboende till vindkraftverk att bli märkbart påverkade av vindkraftverken, 

dag och natt.  Procentsatsen är enorm, och skandalen blir så mycket svårare att 

ignorera, kommenterar Mark Duchamp. 

 

”Denna likgiltighet för det danska folkets hälsa kommer att få långtgående 

konsekvenser”, säger Mauri Johansson, MD, MHH, specialist i yrkes- och 

samhälls-medicin i Danmark, ”därför att många länder kopierar vårt regelverk 

beträffande bullerfrekvenser från vindkraftverk. Regeringar över hela världen 

kommer att tillåta dessa maskiner alldeles för nära befolkningen, och antalet 

människor som får sin hälsa påverkad kommer att växa, inte bara på grund av 

exponeringens längd med tiden, utan också med antalet vindkraftverk som 

uppförs, och de fortsätter att växa snabbt.”  

 

Dr Sarah Laurie, från Australiens Waubra Foundation, noterar att detta kommer 

att bli kostsamt för samhället i dess helhet. ”Asbest, tobak och nu vindkraft: Det 

är samma process. Hälsomyndigheterna förnekar problemet förda bakom ljuset 

av lögn-aktiga studier beställda av vindkraftindustrin, tills en dag då sanningen 



kommer upp i ljuset ( det gör den alltid ). Under tiden kommer avsevärd skada 

att ske. De mänskliga rättigheterna kränks, och tusentals människor, inklusive 

barn, får sin hälsa försämrad. Runt om i världen stämmer plågade människor 

vindkraft-exploatörerna  på grund av sin skadade hälsa. Problemet kan inte 

längre ignoreras, ännu mindre förnekas. Oberoende mätningar och kontroller 

måste göras av hela spektrat av hörbart och lågfrekvent buller.” 
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