Kære politiker
Sundhedsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse vedrørende vindmøllestøj er afsluttet. Den fandt en
øget risiko for blodprop og førstegangsudskrivning af antidepressiv- og sovemedicin.
Da det er en enkeltstående undersøgelse ændrer den ikke på Sundhedsstyrelsens syn (Hilde Balling) på de
sundhedsmæssige konsekvenser af vindmøllestøj, idet styrelsen bemærker, at undersøgelsen skal
suppleres af andre undersøgelser med samme resultat, før man kan sige med sikkerhed, at det er støjen fra
vindmøller, der gør folk syge af at bo op af dem.
Det frikender på ingen måde vindmøllerne, som der er nogen, der har meldt ud. Kræftens Bekæmpelse
fastholder, at resultaterne fra deres undersøgelse ikke frikender vindmøllerne:

Undersøgelsen kan læses på: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forskning/2019/Marts/Vindmoellestoej-og-helbred.aspx
Hilde Balling har, som nævnt tidligere, på vegne af Sundhedsstyrelsen sammenfattet et notat af
undersøgelsen, hvor konklusionen er:

“Konklusion for undersøgelsen som helhed
Der findes ikke afgørende bevis for en sammenhæng mellem kortids- og langtidsudsættelse for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet og slagtilfælde. Undersøgelsens resultater støtter ikke en
sammenhæng mellem langtidsudsættelse for vindmøllestøj og nyopstået diabetes eller mellem udsættelse for vindmøllestøj under graviditeten og negative fødselsudfald. For førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva findes en sammenhæng med høje niveauer af
vindmøllestøj blandt ældre over 65 år og svage indikationer på tilsvarende fund for
førstegangsindløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk.
For delundersøgelserne ses der generelt få sygdomstilfælde/graviditeter i grupperne med de højeste
støjniveauer, hvorfor forskerne efterspørger, at resultaterne reproduceres af andre forskergrupper.”
I Stilhedtak forholder vi os først og fremmest til, at folk bliver syge af at bo op af vindmøllerne.
Da undersøgelsen på ingen måde - ifølge forskerne bag den - frikender møller fra at gøre folk syge, vil vi
indstille til jer politikere at få afsluttet denne sag. I må ikke gå på kompromis med borgernes sundhed ved
opstillingen af landbaserede kæmpevindmøller, som er meget større end de vindmøller som indgår i
Kræftens Bekæmpelses undersøgelse.
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