Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Brev til Miljøminister samt Minister for Sundhed og Forebyggelse

Dato: 6. januar 2014

Eklatant misforståelse om Vindmøllestøj og helbredseffekter
Kære Miljøminister Ida Auken samt Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag.
Det er med stor tilfredshed at vi i DASAM erfarer, at der forventes bevilget penge til at
Kræftens Bekæmpelse kan foretage en undersøgelse af sammenhængen mellem
vindmøllestøj og helbredseffekter. Det er en yderst kompetent forskergruppe, der er
udpeget af ministerierne til at foretage undersøgelsen og vi er overbeviste om, at de er i
stand til at foretage en god og grundig undersøgelse.
Miljø- og klimaministrene har i et brev til alle kommuner udtrykt forventning om netop en
”undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter” og endvidere,
at de ”med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne”.
Vi mener at der er tale om en eklatant misforståelse fra ministeriernes side, når de udtrykker
dette.
Den undersøgelse, der er planlagt vil – uanset hvem den udføres af - ikke kunne opfylde
ministrenes ønsker. Der er tale om en undersøgelse af historiske og eksisterende møllers
modellerede støjniveauer og sammenhængen med indlæggelser for hjerte- og
kredsløbssygdom. Undersøgelsen er ikke designet til og har ikke et omfang, der tillader ”én
gang for alle at imødegå bekymringerne”. Kræftens Bekæmpelse har heller ikke selv givet
udtryk for, at de planlagde en undersøgelse der endegyldigt ville kunne klarlægge
sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter sådan som det er beskrevet i
ministrenes brev til kommunerne.
En enkelt befolkningsundersøgelse af den type, der er planlagt vil aldrig alene kunne besvare
et sådant spørgsmål med sikkerhed men vil altid efterfølgende skulle bekræftes af andre
undersøgelser før man med rimelig sikkerhed vil kunne udtale sig om tilstedeværelse eller
fravær af helbredsskader.
På trods af de svagheder der er ved en registerbaseret undersøgelse som den planlagte så er
det DASAMs opfattelse, at der er tale om en længe efterspurgt og velplanlagt undersøgelse.
Danmark er i kraft af sine gode registre, erfarne forskere på området og lange periode med
vindmøller et oplagt sted at foretage undersøgelsen. Registerundersøgelser kan ikke stå
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alene. Der findes mange mulige, dog indtil videre udokumenterede, årsager til
helbredsgener hos personer, som bor tæt ved vindmøller. En af årsagerne er støj. Der findes
ingen sikker viden om, hvordan støj fra vindmøllerne påvirker den menneskelige organisme.
En hypotese er, at det forholder sig ligesom med støj fra trafikken, som er sat i forbindelse
med hjerte- og kredsløbssygdom.
Hvis den planlagte undersøgelse ikke kan påvise en sammenhæng med hjerte- og
kredsløbssygdom, er det derfor ikke bevist, at vindmøller ikke kan forårsage helbredsgener.
En undersøgelse af det påtænkte omfang og indhold opfatter vi derfor som et første skridt i
den rigtige retning og fundene bør efterprøves i andre befolkninger eller med andre typer af
videnskabelige metoder.

Med venlig hilsen

Jakob Bønløkke
Formand DASAM udvalg for
Miljø og Sundhed

Vivi Schlünssen
Formand DASAM

DASAM mener, at der bør gennemføres sundhedskonsekvensvurderinger af befolkningen med brug af
miljømedicinsk ekspertise ved alle større anlægsprojekter og udvikling af nye anlægstyper indenfor
energisektoren. Hvis den eksisterende viden er utilstrækkelig bør der sideløbende med sådanne projekter
foretages egentlige miljøvidenskabelige undersøgelser mhp. at tilvejebringe den nødvendige viden.
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