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Kære ministre
I har besluttet at igangsætte en undersøgelse af mulig sammenhæng
mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter.
Angiveligt begrundet i ”bekymringer om støj fra vindmøller opstået i
debatten om vindmøller” (citat fra Jeres brev til borgmestrene).
Det har Danmarks Vindmølleforening naturligvis taget til efterretning.
Selv om vi har undret os, idet vi med 35 års erfaringer og tusinder af
vindmøller i Danmark endnu ikke har set et eneste tilfælde, hvor sygdom
skyldes støj fra vindmøller.
Når beslutningen om en undersøgelse nu er taget, er det naturligvis vigtigt,
at den gennemføres fagligt korrekt og uangribeligt, således at en fortsat
skræmmekampagne mod vindmøller bliver vanskelig og kommende naboer
til vindmøller kan føle sig trygge.
Vi går ud fra, at de sygdomme, der er besluttet medtaget i undersøgelsen,
er valgt og afgrænset ud fra en sundhedsfaglig vurdering, således at
forholdet mellem støj fra vindmøller og mulige helbredseffekter med denne
undersøgelse bliver så grundigt belyst, at det bliver muligt at afvise
forudsigelige efterfølgende krav om opfølgende undersøgelser.
Vi har derfor ingen kommentarer til undersøgelsens indhold,
men vi vil med denne henvendelse anmode jer om at se meget nøje
på, om ikke det er muligt at gennemføre en fagligt fuldt forsvarlig
undersøgelse på mindre end de oplyste tre år.
Som I sikkert er opmærksom på, har nogle kommuner nu – på trods af
jeres gentagne opfordringer om det modsatte - udsat beslutninger om nye
vindmøller til undersøgelsens resultat foreligger.
Ordentlig kommunal planlægning med borgerinddragelse og
efterfølgende endelige beslutninger er en lang sammenhængende
proces. Hvis arbejdet i en del kommuner først genoptages om mere
end tre år, skal arbejdet i stor udtrækning begynde helt forfra samtidig
med at stop/go processen skaber ubegrundet uro og forvirring i
befolkningen.

Da vi har forstået, at undersøgelsen gennemføres som en
registerundersøgelse - en registrering af eksisterende erfaringer med
sygdomme og medicin – må der være dele af dette arbejde, der kan
gennemføres hurtigere, hvis tilstrækkelige ressourcer tilføres i en kortere
periode. Uden det går ud over undersøgelsens faglige indhold.
Det vil være af stor betydning, om undersøgelsen kan tilrettelægges,
således at der ikke går tre år, før resultatet foreligger.
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