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Hvor tæt kan vi bo på møllerne
uden at blive syge?
Mål støjen hos naboerne i dag og se på deres gener. Det er ikke
tilstrækkeligt at kigge på 35 år gammelt data fra dengang, der kun var små
vindmøller. Sådan appellerer vi til forskerne og sundhedsministeren, der
har bestilt en undersøgelse, der skal afgøre om støjen fra store vindmøller
gør os syge
Manglende nattesøvn, forhøjet blodtryk og depression. Det er hverdag for mange af de
mennesker, der er naboer til kæmpe vindmøller.
Derfor bør de forskerne, der nu på sundhedsministerens opfordring skal til at undersøge hvor
meget støjen fra vindmøllerne skader, tage de gener, sygdomme og symptomer med i deres
undersøgelse.
Åbent brev til ministre og forskere
Det mener vi i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. I et brev til bl.a.
sundhedsministeren appellerer vi til, at undersøgelsen skrues sammen, så den kan give ny viden
om, hvor tæt man kan bo på en stor vindmølle uden at blive syg.
Gamle data siger ikke noget om nye møller
Vi frygter, at undersøgelsen, der skal være færdig i 2015, ikke tager tilstrækkeligt højde for de
gener, naboerne faktisk har i dag. Og at den ved at tage udgangspunkt i data fra naboer til
vindmøller, der er 35 år gamle, ikke kan sige noget om, hvordan det er at være nabo til de store
moderne vindmøller i dag og i fremtiden.
»De store vindmøllers effekt på helbredet kan ikke belyses af historiske data. I dag findes 26
store vindmøller på ca. 150 meter, der har været i drift mere end et år. Den første blev opstillet
for godt tre år siden. Mange sygdomme er typisk lang tid om at udvikle sig. Hjertekarsygdomme
som man har talt om at undersøge for, er for eksempel typisk 5-10 år undervejs«, siger formand
for foreningen Skjold Fink.
Søvnbesvær og hovedpine
Naboernes søvnbesvær og andre gener er heller ikke noget, man kan finde i de gamle data,
påpeger Skjold Fink.
53 procent af de naboer, der bor 750 meter eller tættere på en af de store vindmøller, føler sig
generede af støjen, mens 29 procent får forstyrret deres nattesøvn. Det viser en undersøgelse
udført af Jysk Analyse betalt af vindmølleindustrien.
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