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Forord 
 
Dette semesterprojekt er udarbejdet i forbindelse med 5. semester på uddannelsen By-, 

Energi-, og Miljøplanlægning ved Aalborg Universitet i København. Perioden projektet er 

udarbejdet i forløb fra d. 14. september 2016 til d. 6. januar 2017.  

     

Semestrets temaramme er Bæredygtige strategier for det åbne land og har udgangspunkt i 

planlægningsmæssige temaer i det åbne land. 

 

Der er anvendt Chicago 16th edition som referencesystem. Referencerne vil fremgå med 

afsender og årstal på følgende måde (Jensen 2017). 

 

Projektgruppen vil gerne sende en tak til Ole Busck, der har bidraget med vejledning under 

projektforløbet. Derudover er der i forbindelse med dette projekt foretaget en række 

interviews og projektgruppen vil gerne sende en tak til følgende personer, der har bidraget til 

projektet: 

 

 Lea Vangstrup fra Wind People 

 Hans Christian Sørensen fra Dansk Vindmølleforening 

 Henrik-Steen Knudsen fra Ærø Energi- og Miljøkontor 

 Bo Kiersgaard fra Næstved Kommune 

 Jess Heinemann fra Ærø Kommune 

 Hans Madsen fra SydvestSjællands Vindmøllelaug 

 Hans Jeppe fra Ærø Vind I/S 

 Willem van Hees fra Sparresholmgruppen 

 Jytte Pein fra Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge 

 Heidi Jensen m.fl. fra borgergruppen mod vindmøller ved Saltø Gods 

 Lisbeth og Niels Lange fra Vejsnæss gruppen 

 

God læselyst! 
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1. Indledning 
 

Dette studieprojekt omhandler vindmøller og problemstillinger der kan forekomme omkring 

placeringen af dem. I gamle dage var det primært lokale borgere der stod for opsætningen af 

vindmøllerne, hvor der i nyere tid er kommet mere statslig og kommunal regulering, samtidig 

med at projekterne er blevet større med tiden. Problemstillingerne forekommer primært hos 

borgerne i nærområdet til vindmøllerne. Derfor vil dette projekt, undersøge, hvordan 

planlægningsprocessen for opstillingen af vindmøller hænger sammen og hvilke aktører der er i 

spil. Ligeså vil det blive undersøgt hvilke holdninger modstandsgrupper til udvalgte 

vindmølleprojekter måtte have. Til slut præsenteres et bud på hvordan borgere selv kan opsætte 

og administrere vindmølleprojekter, for at komme nogle af borgernes problemstillinger til livs.  
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2. Vindmøller i Danmark 
 

2.1 Den globale klimaudfordring 

Globalt set står verdens befolkning over for nogle alvorlige udfordringer forbundet med 

emissioner af drivhusgasser. Ifølge FN organisationen Intergovernmental Panel on Climate 

Change(IPCC) udsættes kloden for en global opvarmning som følge af en massiv udledning af 

drivhusgasser, særligt over de seneste 50 år, der forårsager en drivhuseffekt. Dette er med til 

at skabe en global opvarmning, der foranlediger regionale klimaforandringer, hvor klimaet 

regionalt vil udvikle sig mod mere ekstremt vejr samt havstigninger, som følge af at isen på 

polerne smelter. I tørre regioner vil tørke blive mere udbredt, i våde regioner vil ekstreme 

regnvejrshændelser, der kan have oversvømmelser som følge, forekomme hyppigere og styrken 

af disse vil intensiveres, samt at risikoen for masseødelæggende storme og stormfloder vil øges. 

(IPCC 2013) 

Ifølge den engelske sociolog John Urry, tidligere professor ved Lancaster University, er en af 

hovedkilderne til udledning af drivhusgasser et massivt overforbrug af fossile brændsler som 

energiressource, og det udgør omkring 80 procent af den samlede emission af kuldioxid. De 

vestlige samfund, er i høj grad opbygget omkring et energisystem baseret på fossile brændsler 

og dette har medført en intensiv udnyttelse af kul, olie og gas, der har været relativt billige 

brændsler. Dette har samtidig medført en dyb afhængighed af disse energikilder til at opretholde 

de praksisser, der understøtter det samfund vi lever i. Det samme kan komme til at gøre sig 

gældende i en lang række af udviklingslande og ikke mindst Kina. (Urry 2013) 

Denne afhængighed og det massive forbrug af fossile brændsler foranlediger nogle globale 

udfordringer og Urry fremhæver især to. Først og fremmest påpeges de førnævnte 

klimaforandringer, der kan medføre klimakriser i form af, at nogle regioner, der i dag er beboet, 

kan blive ubeboelige som følge af klimaforandringer og folkemængder kan blive tvunget på flugt 

fra deres hjem; foruden de irreversible økologiske kriser klimaforandringerne kan bevirke. Den 

anden krise er forbundet med knaphed af fossile brændsler. Kul og olie er begrænsede 

ressourcer og hvis ikke det lykkes at omstille til et alternativt energisystem tidsnok, kan det 

medføre regionale krige om ressourcerne, hvilket kan have katastrofale følger. I sidste ende vil 

der opleves udfordringer som følge af disse energikilders ophøren og det vil medføre verdens 

befolkning en markant forringet livskvalitet. (Urry 2013) 

Der er altså et behov for handling på energiområdet og for en omstilling fra et energisystem der 

kører på fossile brændsler, til et energisystem der kører på vedvarende energi, hvis vi skal undgå 
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markante klimaforandringer og deraf afledte klima- og energikriser. For at afvige fra denne kurs 

har EU derfor opstillet en række mål for medlemslandenes energiproduktion. Det indebærer mål 

for henholdsvis 2020, 2030 og 2050, hvor man i 2050 ønsker at reducere emissioner af 

drivhusgasser med 80-95% med 1990 som basisår. (EU 2016) 

Dertil har den danske regering et ambitiøst, langsigtet mål om, at Danmark, gennem en 

omstilling til vedvarende energi, skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. (Energi- 

Forsynings- og Klimaministeriet 2016) 

I 2012 blev der indgået en bred politisk energiaftale, og med denne aftale var der enighed om 

cirka 35 procent vedvarende energi i 2020, 50 procent af dansk elforbrug skal dækkes af 

vindmøller og en reduktion i emission af kuldioxid med omkring 32 procent. Aftalen indebærer 

at der skal etableres en samlet vindmøllekapacitet blandt havvindmøller på 1500 MW, og blandt 

landvindmøller på 1800 MW hvoraf 1300 MW fra gamle vindmøller erstattes. (Energi- 

Forsynings- og Klimaministeriet 2016) 

Status på realiseringen af denne aftale er, at målet er i sigte. Der er dog opstået en række 

udfordringer på vindmøllefronten i forbindelse med placeringen af vindmøllerne.  

Der er dog væsentlige forskelle på udfordringer ved havvindmøller og landvindmøller. På de 

økonomiske parametre er landvindmøller mere ønskværdige, da omkostningerne for etablering 

af havvindmøller overstiger prisen for etablering af landvindmøllerne med omkring 50 procent. 

Dette skyldes blandt andet, at vindmøllerne er langt mere tilgængelige på land end på havet, og 

både opstilling og vedligeholdelse af vindmøller på havet derfor er mere omkostningsfuldt. 

(Sørensen 2016) Det danske landareal er dog begrænset og det meste land besidder en eller 

flere arealinteresser, hvilket kan skabe udfordringer i forbindelse med placering af vindmøller på 

landjorden. Eksempelvis eksisterer der en række natur-, byudviklings-, infrastruktur- og 

landskabelige interesser og lignende. (Danmark. Naturstyrelsen 2015) 

 

I forhold til at definere lokale målsætninger for den grønne omstilling og placere vindmøller, 

spiller danske kommuner en afgørende rolle i deres virken som myndighed for vindmøller på 

landjorden. Det gør de blandt andet ved at undersøge og udpege mulige placeringer for 

eventuelle vindmølleprojekter jf. Bekendtgørelse om planlægning for vindmøller og en af 

udfordringerne ved denne opgave er at udpege nogle placeringer, der tilgodeser de øvrige 

arealinteresser (Energistyrelsen 2009) (Grontmij 2013). Hertil skal kommunerne forholde 

placeringen til en række reguleringsmæssige forhold som eksempelvis afstandskrav på fire 

gange møllens højde til nabobeboelse og lignende jævnfør Bekendtgørelse om planlægning for 

vindmøller § 2, stk. 3. 
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Til trods for at der kan dispenseres for en række af disse reguleringer, så indsnævrer 

arealinteresserne og reguleringen placeringsmulighederne markant og det kan være en 

udfordring at finde optimale placeringsmuligheder uden afledte gener for borgere og natur. 

Afledte gener for borgere nær vindmøller kan eksempelvis være støj, lysrefleksion og skyggekast 

(Naturstyrelsen 2015) og på trods af de gældende afstandskrav, oplever mange 

vindmølleprojekter en stor lokal modstand. (Christiansen 2012) 

Hvis Danmark fortsat ønsker at udbygge vindkapaciteten på land, skal den lokale modstand 

tages alvorligt og der skal findes en løsning, som kan retfærdiggøre vindmøller over for de lokale. 

Den lokale modstand opstår til trods for, at undersøgelser viser, at 90 procent af de danske 

borgere står bag en udbygning af vindmøllekapaciteten (Vindmølleindustrien 2015). Det kan 

tyde på, at der er behov for at foretage ændringer i den nuværende praksis omkring 

vindmølleplanlægning, der kan løse de udfordringer som både borgere og vindmølleplanlæggere 

møder, hvis Danmark skal bibeholde ambitionerne om et grønnere energisystem, der i høj grad 

skal baseres på vindkraft. 

 

2.2 Vindmølleplanlægningen i en historisk kontekst 

Den danske vindmølleplanlægning har været præget af en markant udvikling og særligt inden 

for de seneste 20 år, er der foretaget en stor omvæltning i reguleringen og planlægningen af 

vindmøller. Dels er selve vindmøllerne blevet meget større og fylder mere i landskabet og dels 

har styringen og planlægningen af vindmølleprojekter udviklet sig fra buttom-up mod en top-

down præget tilgang. 

Dette afsnit søger at kortlægge udviklingen inden for den danske vindmølleplanlægning, for at 

skabe en forståelse for hvordan systemet omkring vindmølleplanlægning ser ud i dag og 

herunder undersøges også hvorfor den nuværende praksis og proces omkring 

vindmølleplanlægningen er udformet som det er. Formålet med dette afsnit er dermed at skabe 

en kontekstuel forståelse for den nuværende vindmølleplanlægning.  

Undersøgelsen tager udgangsgangpunkt i Uffe Geerstens Vindkrafteventyret og De Globale 

Kriser (Geertsen 2009), hvor forfatteren, der med baggrund som civilingeniør og mange års 

arbejde med klima- og miljøpolitik i en dansk såvel som en international sammenhæng, søger 

at kortlægge den danske energiforsynings historie. Hertil lægger han, ud fra et neo-marxistisk 

perspektiv på udviklingen, op til debat omkring den danske energiforsyning. Derudover 

inddrages indsamlet empiri fra to historiske vindmølleprojekter på henholdsvis Ærø (Jeppe 2016) 

og i Næstved (Madsen 2016). 
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Fra vindmøllens oprindelse til i dag 

Vindmøllen i Danmark har sit ophav som et pioner-eventyr allerede omkring begyndelsen af det 

20. århundrede. Det startede med meteorolog, opfinder og højskolelærer, Poul la Cour, der 

eksperimenterede med vindmøller. Han havde succes med at overbevise Danmarks daværende 

regering om, at det var klogt at satse på Danmarks egne energikilder, såsom vind, og med støtte 

i form af statstilskud lykkedes det ham at opstille vindmøller, der kunne producere elektricitet 

ved Askov Højskole, hvor han arbejdede. (Geertsen 2009) 

La Cour startede med sine vindmøller og pionerånd et ”økonomisk demokrati gennem 

andelsbevægelse, uafhængigt erhvervsliv og oplysningsarbejde” (Geertsen 2009, 22), inden for 

energiforsyningen, der medvirkede til at vindmøller på andelsbasis så småt begyndte at sprede 

sig i Danmark. 

 

Udviklingen inden for andelsvindmøller blomstrede først for alvor omkring 1970’erne. 

Vindmøllerne udviklede sig til et folkeligt projekt og dette skyldtes delvist, at man i perioden 

oplevede en olieforsyningskrise og at der deraf blev skabt interesse for at finde alternative 

energikilder. Elsektoren i Danmark var i denne periode og frem til årtusindeskiftet forbrugerejet 

og blev drevet ud fra ’hvile i sig selv’-princippet, hvor eventuelt afkast fra vindmølleproduktionen 

blev tilbageført til borgerne gennem billigere elpriser. Derudover var der en transparens omkring 

forsyningsselskaberne, hvor regnskaberne blev offentliggjort. Vindmølleprojekter blev initieret 

af lokale borgere, kommunerne og især også landmænd. (Geertsen 2013) 

I nogle regioner var der tale om enkelte aktører, der så fordele i at opstarte vindmølleprojekter. 

Et eksempel på dette er fra Ærø hvor vindmølleprojekterne startede omkring 1985 på baggrund 

af to lokale folkeskolelæreres initiativ, lokal interesse og opbakning samt velvilje fra kommunen. 

Den el som vindmøllerne producerede dækkede de lokales elforbrug og dannede en lukket cirkel. 

Reguleringen, eller rettere sagt fraværet af regulering, på vindmølleområdet gjorde processen 

nem og bekvem for de lokale aktører på Ærø (Jeppe 2016). I Næstved igangsatte en lokal aktør 

et projekt i 1987. Han var landbrugskonsulent og i samarbejde med nogle landmænd lykkedes 

det at finde opbakning til projektet. De fandt frem til en placering af møllerne og ved at gå fra 

dør til dør hos de lokale samt i dialog med lokale borgerrepræsentationer og en artikel i 

lokalavisen, fik de solgt projektet til lokalbefolkningen. Hos både borgere og myndigheder var 

der velvilje omkring projektet. (Madsen 2016) Begge projekter var baseret på vindmøllelaug 

som ejerform, og var på den måde ejet af lokalbefolkningen gennem andele i interesse selskaber. 
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Siden da, er der sket en markant udvikling på vindmølleområdet. Fra den historiske buttom-up 

proces, der var med til at skabe en dansk pionerstatus på vindmølleområdet, blev den danske 

elforsyning som følge af EU-politik, der blev implementeret i dansk lovgivning, liberaliseret 

omkring årtusindeskiftet. Det var en modernisering af elsektoren, som på mange måder var et 

opgør med andelsbevægelsen, der ellers havde drevet elforsyning og herunder 

vindmølleudviklingen indtil da. (Geertsen 2013) 

Geertsen (2013) påpeger en række problemstillinger ved en liberaliseret elsektor. En af 

problemstillingerne er, at liberaliseringen lægger op til ejerskab i form af private virksomheder, 

hvor fokus er kortsigtet profitoptimering og ikke langsigtet planlægning. Derudover påpeger han 

at der er behov for mere regulering på et privat marked end på et offentligt marked hvis miljø- 

og klimamålene skal realiseres.  

De førnævnte lokale aktører fra Næstved og Ærø påpeger også udfordringer ved rentabiliteten 

af nye lokalt initierede projekter, som de begge har været involveret i fra slutningen af 1980’erne 

og frem til i dag (Jeppe 2016) (Madsen 2016). De påpeger, at flere af de lokale vindmøllelaug 

nødsages til at sælge vindmøllerne til private aktører når feed-in-tariff perioden udløber. 

Herudover kan en af grundene til, at de lokalt ejede vindmøller ikke blomstrer i samme grad 

som tidligere, være, at de ikke længere får den samme politiske opmærksomhed og at de i høj 

grad bliver overset til fordel for de private aktører på markedet. Der er altså i dag tale om en 

mere top-down baseret proces, der er med til at bremse det “økonomiske demokrati”, som Poul 

la Cour og mange efter ham udøvede, og fordele goderne på enkelte markedsfavoriserede 

aktører. (Geertsen 2013) 

Geertsen (2013) peger på, at det politiske fokus skal ændres til også at tilgodese de lokale 

aktører, således at projekterne bliver lokalt forankrede og derigennem kan opnå en højere grad 

af lokal accept. Dette skal gøres, for at mindske den skepsis der kan opstå, når borgerne ikke 

selv har en direkte interesse i vindmøllerne, da borgerne nemt kan komme til at opfatte 

projekterne som udefrakommende tekniske anlæg, der invaderer deres lokalområde. Han 

pointerer at dette dilemma kun kan løses gennem ”et samspil mellem god planlægning og et 

lokalt engagement” (Geertsen 2013, 94) og at dette er nødvendigt for at sikre udviklingen af 

den danske vindkraft.  
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Kapitel 3: Problemformulering 
3.1 Problemfelt 

Vindmøllerejsning er ikke længere et borgerdrevet projekt, men styres i højere grad af private 

aktører og større selskaber. Vindmølleprojekter møder derfor i stigende grad lokal modstand, 

der sænker processen og mindsker den lokale accept. 

 

3.2 Problemformulering 

I hvor høj grad opstår den lokale organiserede modstand til vindmøller som reaktion på den 

kommunale planlægningstilgang og hvordan kan der tages hånd om dette gennem borgerdrevne 

vindmølleprojekter?  

 

Underspørgsmål: 

1. Hvad er årsagen til lokal modstand mod vindmølleprojekter? 

 

2. I hvilket omfang formår kommunernes planlægningstilgange at imødekomme disse 

problemer? 

 

3. Hvordan kan et borgerdrevet vindmølleprojekt organiseres og mobiliseres så der skabes 

lokal accept? 

 

3.3 Begrebsforklaring 

Nogle centrale begreber som bruges i denne rapport defineres kort her: 

Lokal forankring: Et projekt er lokalt forankret, hvis de økonomiske gevinster kommer et bredt 

udsnit af lokalbefolkningen til gode. Dette kan ske via et bredt lokalt ejerskab af et projekt, eller 

en anden model der sikrer, at afkastet fra et vindmølleprojekt ender i lokalsamfundet. Det er 

derimod ikke lokalt forankret, hvis en enkelt eller få lokale aktører, såsom en godsejer, ejer hele 

projektet og selv tjener pengene. 
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4.0 Teori 
 

Dette kapitel vil præsentere de centrale teorier i rapporten og hvordan de vil blive brugt. De 

anvendte teorier er henholdsvis teori om social accept, teori om kommunikativ planlægning og 

transitionsteori. 

 

4.1 Social og lokal accept 

Social accept handler om befolkningens holdning til en given teknologi, i dette tilfælde 

vindmøller. Den sociale accept har betydning for hvorvidt et projekt vil lykkes, eller hvorledes 

det vil blive modtaget af offentligheden. For eksempel er den sociale accept af atomkraft ikke 

særligt høj i Danmark og derfor er det ikke politisk attraktivt at foreslå at bygge et 

atomkraftværk. 

 

I en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Megafon om danskernes holdning til vindmøller, 

svarer 9 ud af 10, at de mener vi bør udvide med flere vindmøller (Vindmølleindustrien 2015). 

Alligevel møder mange vindmølleprojekter modstand fra lokalbefolkningen. Denne forskel i den 

forventede sociale accept og de mange problemer som planlæggere oplever med specifikke 

vindmølleprojekter kan kaldes for den sociale kløft (Bell, Gray og Hagget 2005). En måde at 

belyse dette på er ved at udbrede begrebet social accept. 

 

I det internationale tidsskrift om energipolitik, Energy Policy, bliver socialt accept delt i tre: 

socio-politisk accept, markeds accept og lokal accept (Wüstenhagen, Wolsink og Bürer 2007). 

Socio-politisk accept er den generelle holdning til eksempelvis vindmøller i den brede befolkning 

og blandt politikerne. Det er på dette niveau, at nationale politikker for eller imod en given 

teknologi, såsom vindmøller, bliver lavet. Det er også denne del af den sociale accept, som 

Megafons undersøgelse dækker, som viser at den socio-politiske accept af vindmøller er rimelig 

høj i Danmark. 

Markeds accept handler om markedets parathed til at inkludere en given teknologi såsom 

vindmøller. Her kan man for eksempel kigge på, hvordan infrastrukturen er i energinettet og om 

det overhovedet er rustet til at håndtere vindmøller. 
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Den lokale accept er lokalsamfundets accept af et specifikt vindmølleprojekt og det er her det 

bliver rigtig spændende. Det er typisk her, vindmølleprojekterne møder modstand, når man skal 

til at finde et konkret sted at opstille møllerne. Der er altså en forskel på befolkningens generelle 

holdning til vindmøller og deres holdning til et specifikt projekt i deres nærområde; den sociale 

kløft. 

 

Negative holdninger blandt lokale borgere til specifikke projekter bliver ofte omtalt som en 

NIMBY(not in my backyard) holdning, men ifølge Maarten Wolsink (2006) er dette en 

oversimplificering af de egentlige årsager. Han peger på, at nogle af de faktorer der ligger til 

grund for folks holdninger er deres oplevelse af retfærdighed i et givent projekt. Retfærdigheden 

er ikke en faktuel størrelse, men snarere et subjektivt opfattet fænomen og er derfor ikke så 

nemt at gå systematisk til værks med at forstå eller modarbejde en negativ effekt af. To aspekter 

af lokalbefolkningens retfærdighedsfølelse, der behandles i denne rapport, er i forhold til 

processen og til det endelige resultat. I processen handler det især om inddragelse i 

beslutningerne og tidlig inddragelse og indflydelse kan være med til at øge retfærdighedsfølelsen 

blandt borgerne. I det endelige resultat handler det især om fordelingen af fordele og ulemper. 

For vindmøller kommer fordelene typisk til udtryk på makro niveau, hvor staten får opfyldt deres 

mål om at sænke CO2-udslippet og levere mere vedvarende energi, og selskabet der ejer 

vindmøllen tjener penge på energien den producerer. Alle ulemperne kommer derimod lokalt, 

med støjgener, skyggekast og uønskede ændringer i landskabet. Der er dermed en skævvridning 

i fordelingen af fordele og ulemper mellem de forskellige niveauer og dette kan være med til at 

skabe den sociale kløft. 

 

Der findes forskellige løsningsforslag til, hvordan dette håndteres, således at den sociale kløft 

mindskes eller helt ophører. Nogle studier viser, at den negative holdning er forbundet med folks 

kendskab til vindmølleparker og at de hovedsageligt er negativt stemt overfor at der sker noget 

nyt. Dermed kan man se folks holdning 

over tid som en U-formet kurve (se figur 

1), hvor de umiddelbart er positivt 

stemt over for vindmøller, men bliver 

negative i forbindelse med et specifikt 

projekt, der påvirker dem og efter noget 

tid, når de så har vænnet sig til det, 

bliver de positive igen. (Devine-Wright 

2005) 
Figur 1: Borgeres holdning til vindmøller før, under og efter 
opsætningen. 
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Devine-Wright fortsætter dog til at konkludere, at der ikke er nogen empirisk bevist lineær 

sammenhæng mellem holdning og tid, så man kan ikke være sikkert på at det vil gå sådan, det 

er blot en tendens. 

 

En anden tilgang kan være aktivt at udføre en omfattende involvering af lokalbefolkningen, både 

i processen og i det endelige resultat. Ved at involvere lokalbefolkningen økonomisk i projektet, 

som medejere eller andelshavere, flyttes nogle af fordelene ved projektet fra makro- til 

mikroniveauet og udligner den skæve fordeling af fordele og ulemper. Denne tilgang har tidligere 

været meget karakteristisk for netop den danske vindmølleudvikling og undersøgelser peger på, 

at medejerskab kan øge den lokale accept (Devine-Wright 2005). 

I forhold til at involvere borgerne i processen gælder det om at inkludere dem tidligere og sikre 

dem reel indflydelse, da dette også er med til at give borgerne følelsen af, at det er deres eget 

projekt, hvilket øger den lokale accept. 

 

Når man skal forklare den sociale kløft mellem den generelle folkelige opbakning til vindmøller 

og den modstand specifikke vindmølleprojekter møder, er det den lokale accept, der skal 

undersøges. Som Maarten Wolsink (2006) påpeger, er det en forsimpling at trække NIMBY-

begrebet ned over borgerne og man bliver nødt til at forstå hvad borgerne i grunden er utilfredse 

med. Man må undersøge og arbejde med borgernes retfærdighedsfølelse og inddrage dem i 

processen og i det endelige resultat, gerne i højere grad end hvad den nuværende lovgivning 

lægger op til. 

 

Det kan være svært at vurdere hvornår der er lokal accept af et projekt og hvornår der ikke er. 

Er der først lokal accept, når alle er glade for projektet, eller er det nok at halvdelen er tilfredse? 

I dette projekt arbejdes der ud fra en antagelse om, at når der er organiseret modstand mod et 

lokalt vindmølleprojekt, så er der i hvert fald ikke lokal accept. Derfor er en måde at sikre den 

lokale accept på, at imødekomme den organiserede modstand så denne kan undgås. 
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4.2 Kommunikativ planlægning 

Nedenstående teori vil blive anvendt som grundlag for, hvorfor det er en god idé at inddrage 

borgere i en planlægningsproces. 

Der vil blive præsenteret et historisk perspektiv og hvordan vi er nået til denne måde at 

planlægge på og hvorfor det er en god idé at anvende denne måde at planlægge på. Dernæst 

vil borgernes rolle blive præsenteret, samt hvad borgerne kan bidrage med - og hvilke værdier 

de selv får ud af at deltage.  

Følgende tekst er skrevet ud fra Annika Aggers: “Kommunikativ planlægningsteori - nye idealer 

for borgernes rolle i planlægningen”. (Agger 2007) 

 

I nyere tid er planlæggere begyndt at anerkende borgerne som ressourcer, der blandt andet 

besidder en særlig lokal viden, som planlæggerne ikke nødvendigvis har. Det er derfor ofte 

ønskværdigt at inkludere dem i planlægningsprocesser af større anlægsprojekter for at inkludere 

disse ressourcer. Derudover kan sådanne projekter medføre stor modstand og utilfredshed 

blandt lokalbefolkningen, hvis de ikke inddrages i planlægningsprocessen.  

Den kommunikative planlægning, som blandt andet tager udgangspunkt i neopragmatismen, 

forsøger at give borgerne en aktiv rolle i planlægningen. Da deres kendskab til lokalområder kan 

synliggøre nogle aspekter, som de profesionelle planlæggere muligvis ville overse, handler det 

for planlæggerne om at finde nogle kompromisser med deres egne rationaler. Det er derfor 

vigtigt, at lokalbefolkningen inddrages i planlægningen og helst så tidligt som muligt. De skal 

mobiliseres således, at deres viden om og indflydelse på lokalområdet bliver håndterbar for 

planlæggerne og kan anvendes i planlægningsprocessen. Dette kan medføre øget lokal accept 

af et projekt hos lokalbefolkningen da de dermed får en følelse af medindflydelse og medejerskab 

til projekterne. 

 

Baggrund for den kommunikative planlægning 

Alt efter hvilken teoretiker man spørger, er der forskel på, hvilke aspekter i den kommunikative 

planlægning der er mest interessante. Fokus kan være på sprogbrugen i dialogen med borgerne, 

de ulige magtrelationer der kan eksistere i en planlægningsproces, interessemodsætninger i en 

planlægningsproces, med mere. Fokus hos de forskellige teoretikere er ikke ens, men 

udgangspunktet er fælles for dem alle, nemlig at beslutningerne i planlægningsprocesser 

generelt skal ske via netværk. Dette kræver at beslutningerne bliver demokratiseret hvor flere 

aktører bliver involveret i planlægningsprocessen. Demokratiseringens formål er at fjerne 
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barriererne for en åben dialog mellem alle involverede parter. Kriterierne for en demokratisk 

åben dialog er, at alle parter får lige information, alle bliver informeret om de andre parters egne 

interesser, alle har mulighed for at få ordet og alle indvendinger bliver taget seriøst. Til forskel 

fra den rationalistiske planlægning, som ofte er hierarkisk og top-down styret, sker den 

kommunikative planlægning via dialog og forhandling af parternes interesser. 

 

Borgernes rolle 

Borgerdeltagelse spiller en central rolle i den kommunikative planlægning, da der gennem dialog 

kan danne fælles forståelser for holdninger og skabe gensidig respekt aktørerne imellem. 

Borgerne skal ikke kun komme med input til processen og projektet, men også lære hvordan 

man kan agere i lokalsamfundet og i det offentlige system.  

Det handler ikke nødvendigvis om at skabe konsensus, men om hvordan dialog i sociale 

sammenhænge påvirker menneskers forståelser og meninger og dermed hvordan individer 

danner forestillinger om forskellige emner.  

Dialogen og møderne med borgerne er altså et led i at uddanne dem til at blive demokratiske 

samfundsborgere og udvikle handlingskompetencerne i civilsamfundet. 

 

Kommunikativ planlægning som et analytisk redskab 

At undersøge en planlægningsproces kan gøres ud fra flere forskellige tilgange. Ud fra et 

kommunikativt planlægningsperspektiv findes der også flere teoretiske grene til at belyse og 

evaluere en planlægningsproces. Fælles for disse teoretiske tilgange er, at inddragelse af alle 

aktører, herunder lokalbefolkningen, i planlægningsprocessen vil kunne bidrage med følgende 

(Agger 2007, s. 40): 

 Nye forståelser og færre fordomme overfor andre deltagende aktører 

 Fremme beslutninger med vægt på konsensus 

 Ny viden, potentiale for ændrede praksisser og ændrede strukturer 

 Opbygning af lokale områders handlekompetencer 

 

Processen kan evalueres ud fra nogle ideelle krav som teorien opstiller om kommunikativ 

planlægning og dens grad af retfærdighed og inklusion og undersøge, hvorvidt en 

planlægningsproces har opfyldt disse krav. En anden tilgang kunne være at evaluere ud fra 

antagelser og hypoteser omkring hvad en kommunikativ planlægningsproces kan resultere i, ud 
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fra et fokus på dialog og inddragelse. Denne tilgang vil typisk være i politikeres interesse, med 

henblik på at vurdere, om borgerinddragelse kan medvirke til at processen bliver mere effektiv 

eller demokratisk.  

Ofte vil der ved disse tilgange være et fokus på de mere målbare resultater, som aftaler og 

enighed. Ved denne tilgang er der dog ikke opmærksomhed på det mindre målbare udbytte af 

en kommunikativ planlægningsproces og den dialog der sker. Dette er et væsentligt udbytte af 

kommunikativ planlægning og det kan være svært at sætte ord på. For at gøre dette udbytte 

mere begribeligt og analyserbart, er det blevet operationaliseret gennem begrebet institutionel 

kapital. Institutionel kapital er en fællesbetegnelse for tre former for kapital der kan skabes 

mellem de berørte parter i en planlægningsproces gennem borgerdeltagelse og dialog: 

Social kapital handler om at opbygge tillid, nye relationer og netværk. Dette kan medvirke til at 

danne nye partnerskaber og samarbejdsrelationer. 

Intellektuel kapital handler om at skabe en gensidig forståelse og problemidentifikation i 

forbindelse med et projekt. Er parterne enige om grundlaget for projektet, kan det bidrage til at 

skabe koordinering og fælles handling. Et udbytte af dette kan være mere fællesudvikling og 

færre konflikter.  

Politisk kapital, er evnen til at arbejde sammen mod nogle fælles definerede mål. Samarbejdet 

kan medføre, at der skabes en fælles læring i lokalsamfundet og der kan på baggrund af dette 

skabes nye institutioner. (Agger 2007) 

 

Tilsammen udgør disse tre kapitaler den institutionelle kapital, der dækker over udviklingen af 

lokalsamfundets handlekompetencer. Disse handlekompetencer kan opbygges gennem en 

længerevarende planlægningsproces, der bygger på dialog mellem de involverede aktører. 

(Agger 2007) 

 

Derudover finder Helge Fiskaa, i en undersøgelse af kommunikativ planlægning i Norge, at 

inddragelsen af borgerne er med til at øge den lokale accept og dermed sænke behandlingstiden 

for kommunale projekter. Inddragelsen er nemlig med til at skabe en ejerfornemmelse blandt 

borgerne og ved at inddrage dem i beslutningsprocessen, bliver det også til deres beslutninger 

og dermed nemmere at acceptere. (Fiskaa 2005) 
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Opsamling 

Kommunikativ planlægning er en længerevanerende process, der bygger på dialog mellem alle 

aktørerne, herunder inddragelse af alle borgere og ikke blot en indsamling af interesser via 

borgermøder. Udbyttet er ydermere opbygningen af ‘institutionel kapital’, hvilket er 

ønskværdigt, da det medfører en lang række goder i forhold til et demokratisk samfund og kan 

medføre enighed om fælles projekter. 

 

Dermed medfører den kommunikative planlægningstilgang, at borgerne bliver klædt på til at 

agere i et demokratisk samfund ved at give en forståelse for kollektive handlinger. Det indebærer 

en forståelse af, at der er mange forskellige interesser på spil, både fra autoriteter, borgere og 

virksomheder, som alle skal forenes i en kollektiv beslutning.  

 

4.3 Transitionsteori 

Rob Hopkins beskriver i ’The Transition Handbook: From oil dependency to local resilience’ 

(Hopkins 2008) sin teori om, hvordan et lokalsamfund kan transformere sig fra en form til en 

anden. Teorien har især fokus på to elementer: Hvordan et lokalsamfund kan gøres mindre 

afhængigt af olie og dermed mindske den menneskelige påvirkning på klimaforandringer, samt 

hvordan globaliseringen kan påvirke alle på godt og ondt. Rob Hopkins beskriver, hvordan 

globaliseringen skyldes den lave pris på olie i form af billig transport, produktion etc. og dermed 

hvor afhængige samfundene er af olien. Derfor vil alle samfund mærke konsekvenserne den dag 

olieprisen stiger eller at olien er brugt op. (Hopkins 2008) 

Han beskriver derfor, hvordan et lokalsamfund kan gøre sig mindre afhængig af den 

omkringliggende verden, ved i højere grad at fokusere på lokal økonomi, -udvikling, -demokrati, 

-engagement, -fødevareproduktion etc. uden fuldstændigt at afskærme sig fra omverdenen.  

Kort fortalt beskriver teorien, hvordan en eller flere personer med en idé eller vision for et 

område kan organiseres, således at lokalbefolkningen engageres i projektet og det realiseres 

med bred opbakning. Her skal kommunen, som myndighed på flere områder, være med til at 

opstille rammerne for at dette kan ske. Transitionsprocessen er ikke endegyldig, men skal 

tilpasses til de individuelle lokalsamfunds forskelligheder. (Hopkins 2008) 

De udsagn Hopkins kommer med i sine bøger understøtter han med en række forskellige teorier 

og filosofier. Disse udsagn understøttes endvidere med erfaringer fra fire transitionsprojekter i 

bogen ‘The Transition Companion’ (Hopkins 2011). 
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I denne rapport fokuseres på de organisatoriske aspekter, altså hvordan lokalbefolkningen skal 

organiseres for at skabe forandring, og ikke så meget på den overordnede frigørelse fra det 

oliebaserede samfund. Så når Rob Hopkins bliver meget specifik på denne frigørelse af et 

lokalsamfund, fortolkes dette til at passe bedre på vindmølleplanlægning i en dansk kontekst. 

 

De grundlæggende principper 

Rob Hopkins beskriver i ’The Transition Companion: Making your community more resilient in 

uncertain times’ nogle grundlæggende principper, som er karakteriske ved et samfunds 

transition til uafhængighed fra olie (Hopkins 2011, 77-78). I en mere generel kontekst, som kan 

bruges i forbindelse med vindmølleplanlægning, kan principperne fortolkes som følger:  

 Konstruktive visioner: 

Det er vigtigt at have visioner om hvordan processen for projektet skal foregå og hvordan 

det forventede slutresultat vil se ud. Visionerne skal have fokus på de praktiske 

muligheder omkring, hvad der kan lade sig gøre, og hvad det kan bidrage med.  

 Adgang til god information for lokalbefolkningen: 

Lokalbefolkningen skal have adgang til og fremlægges al information om, hvad projektet 

kan medføre lokalsamfundet. På den baggrund skal der vises tillid til, at borgerne kan 

tage de rigtige beslutninger.  

 Inklusion og åbenhed: 

Det er ikke muligt at lave større samfundsændringer eller transformationer på egen hånd. 

Det er derfor afgørende at inkludere et bredt udsnit af befolkningen i dialogerne og i 

arbejdet med projektet.  

 Deling af erfaringer i netværk: 

Lokalsamfundene skal dele deres erfaringer og samarbejdspartnere i netværk med andre 

lokalsamfund. På den måde kan der samles et kollektivt erfaringsgrundlag.  

 Selvorganisering og beslutningstagen på et passende niveau: 

Beslutninger skal tages på demokratisk vis. Derfor skal beslutningskompetencerne ikke 

centraliseres, men i stedet tillade at alle kan være involveret i et passende niveau. 

 

De bærende elementer i transitionsteorien er altså åbenhed, inklusion og medbestemmelse. Rob 

Hopkins argumenterer ydermere for, at transitionsprocessen kan medføre sidegevinster, hos 

lokalsamfundet og borgerne såsom større fællesskab, glæde, inklusion, åbenhed, udvikling af 

individers færdigheder og øget deltagelse i demokratiet, da arbejdet bliver udført af borgerne 

selv. (Hopkins 2011) 



 
 

19 

 

 

Organiseringsprocessen 

Drivkraften til transformationen skal være borgerne selv og de skal derfor selv tage initiativet. I 

bogen The Transition Companion beskrives en række trin til, hvordan et lokalsamfund kan 

gennemgå en transition. Dette sker ved at lokale borgere skal organisere sig i styregrupper, 

hvor arbejdet derefter er at sprede information om et givent projekt og engagere resten af 

lokalbefolkningen i den videre proces. (Hopkins 2011, 92-135) 

I Hopkins transitionsteori er der rigtig mange trin, men ikke alle er relevante i konteksten 

vindmølleplanlægning. De relevante trin til en god organisering af borgerne ser således ud: 

 Opret en styringsgruppe af ligesindede med et klart defineret formål. 

 Respektfuld kommunikation både internt i styregruppen og ud til offentligheden. 

 Udbred information og viden omkring gruppens formål, og hvad arbejdet har af effekter 

på lokalsamfundet.  

 Undersøg hvordan situationen i lokalsamfundet er nu. Findes der andre, som kan være 

mulige samarbejdspartnere eller har noget viden de kan bidrage med.  

 Organiser ”den store iværksætning” af forarbejdet og det videre arbejde. Det er her den 

grundlæggende idé og arbejdsplan skal præsenteres for den bredere lokalbefolkning. 

 Etabler et samarbejde med lokalpolitikerne og kommunen. 

 Opret arbejdsgrupper, der fokuserer på forskellige dele af projektet. 

 Opret fælles platforme for deling af viden og idéer mellem arbejdsgrupperne i form af 

fælles møder eller lignende. 

 

Opsamling 

Rob Hopkins’ bevæggrund for at transformere et samfund er at gøre det holistisk selvforsynende 

og dermed mere uafhængigt af olie og omverdenen. I dette projekt anvendes flere af de samme 

elementer til at beskrive, hvordan lokale borgere på eget initiativ kan udarbejde og opføre 

vindmølleprojekter i lokalsamfundet.  

Transitionsteorien bygger på principper om åben og ærlig dialog, inklusion af alle og 

medbestemmelse blandt borgerne.  

De borgere der ønsker at skabe en forandring i deres lokalsamfund skal organisere sig i 

styringsgrupper for derefter at informere og engagere resten af lokalbefolkningen. 
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4.4 Teoriernes anvendelse 

Teori om social og lokal accept 

Teorien om social accept, og især den sociale kløft mellem den generelle socio-politiske accept 

og den lokale accept, bruges til at belyse modstanden til konkrete vindmølleprojekter. Lokal 

accept bruges som en grundlæggende forståelsesramme for borgernes frustrationer, især med 

fokus borgernes følelse af retfærdighed i forbindelse med processen og det endelige resultat. 

 

Teori om kommunikativ planlægning 

Teorien om kommunikativ planlægning vil i dette projekt blive anvendt som en forståelsesramme 

for, hvordan en planlægningsproces kan håndteres med henblik på at skabe lokal accept gennem 

enighed om fælles projekter. Teorien lægger vægt på, at borgerne inddrages i 

planlægningsprocessen og at dette kan medføre til, at et lokalsamfund kan styrkes gennem 

dannelsen af institutionelle kompetencer. Projektets to cases vil blive analyseret med teorien om 

kommunikativ planlægning for at vurdere, om den praktiserede planlægning har bidraget positivt 

eller negativt til lokalsamfundet og deres opfattelse af vindmølleprojektet. 

 

Transitionsteori 

Teorien anvendes til at beskrive, hvordan lokale borgere med en idé om et vindmølleprojekt kan 

organisere sig med andre ligesindede, for allerede i idéfasen af projektet at kunne inkludere 

resten af lokalbefolkningen. Det skal medvirke til, at lokalområdet i højere grad accepterer 

projektet, engagerer sig og til sidst kan opnå medejerskab af vindmøllerne. Den konkrete 

beskrivelse af processen, som findes i ‘The Transition Companion’ vil blive anvendt som 

inspiration til denne rapports forslag til en proces for etableringen af lokale vindmølleprojekter 

drevet af lokale borgere. 
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5. Metode 
 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af den metodiske tilgang, der er anvendt i dette projekt. 

Indledningsvist præsenteres projektets overordnede fokus og -metodiske tilgang. Her 

argumenteres også for valget af cases. Derefter præsenteres projektets research design, hvor 

projektets metodiske opbygning og sammenhæng konkretiseres med udgangspunkt i projektets 

underspørgsmål. Til sidst beskrives hvilken interviewmetode der er anvendt i dette projekt samt 

en gennemgang af de foretagede interviews.  

 

5.1 Overordnede fokus og metodiske tilgang 

Projektets overordnede fokus er at undersøge, hvorvidt lokal modstand til vindmøller opstår på 

grund af en kommunal top-down styring og som et muligt løsningsforslag undersøges det også, 

hvordan der kan tages hånd om den lokale modstand gennem en bottom-up proces, hvor 

borgerne formår at organisere sig og skabe et fælles projekt. 

 

Projektets overordnede metodiske tilgang er baseret på abduktion, hvor der gennem en 

vekselvirkning mellem teori og empiri søges at fremdrage et kvalificeret bud på en løsning til 

projektets analysegenstand. Dette gøres på baggrund af et empirisk grundlag og en teoretisk 

forståelsesramme, hvor de forskellige elementer løbende er fundet brugbare i forlængelse af 

hinanden og er derfor inddraget til at undersøge projektets analysegenstand. Ved løbende at 

analysere forbindelser mellem empiri og teori, søges der at opnå dybere forståelse for 

problemstillingen og nye erkendelser i forbindelse med dette studie. Dette kan lede til et 

kvalificeret bud på, hvordan konkrete problemstillinger kan løses. (Brodersen 2007) 

 

5.2 Research design 

I dette afsnit beskrives projektets metodiske opbygning og sammenhæng. Strukturen af 

analyserne er baseret på projektets underspørgsmål, der er præsenteret i kapitel 3. Der søges 

at forklare, hvordan teorien er blevet operationaliseret i de forskellige delanalyser ved en 

beskrivelse af samspillet mellem teori og empiri. 
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Indledende afsnit om rammerne for vindmølleprojekter 

Indledningsvist i projektet kortlægges rammerne for et vindmølleprojekt. Dette gøres gennem 

et litteraturstudie af relevant lovgivning, der gør sig gældende i forbindelse med 

vindmølleplanlægning, samt et litteraturstudie af aktører der typisk er en del af et 

vindmølleprojekt. Dette skaber en forforståelse for rammerne til et vindmølleprojekt, og der 

drages løbende på dette i de senere analyser.  

 

Præsentation af cases 

I dette afsnit redegøres overfladisk for de to cases for at skabe en forforståelse af projekterne. 

Dette gøres primært på baggrund af et litteraturstudie af relevante plandokumenter der er 

forbundet med de to cases. Der redegøres i den sammenhæng kort for den lokale modstand til 

de forskellige projekter.  

Derudover præsenteres et historisk perspektiv på lokale vindmølleprojekter i de to cases. Denne 

redegørelse er baseret på empiri, der er indsamlet gennem kvalitative interviews med aktører i 

lokale vindmøllelaug i de to kommuner. 

 

Delanalyse 1: Hvad er årsagen til lokal modstand mod vindmølleprojekter? 

I denne analyse undersøges den lokale modstand i de to cases. Dette gøres med henblik på at 

belyse årsagerne til modstanden. I den forbindelse er der indsamlet empiri gennem kvalitative 

interviews med organiserede modstandsgrupper. Denne empiri er indsamlet på baggrund af 

teorien om lokal accept, der bidrager med en forforståelse for hvilke faktorer, der kan ligge til 

grund for lokal organiseret modstand. Teorien anvendes derudover løbende i afsnittet til at 

analysere modstandsgruppernes udsagn. På baggrund af denne analyse vurderes det, hvilke 

faktorer der har medført den organiserede modstand. Da der er en udbredt lighed blandt 

empirien i de to cases, er der ikke differentieret tydeligt mellem de to cases i behandlingen af 

empirien, og empirien behandles som en helhed med henblik på at vurdere, hvilke centrale 

årsager der kan være til lokalt organiseret modstand. 

 

Delanalyse 2: I hvilket omfang formår kommunernes planlægningstilgange at 

imødekomme disse problemer? 

Håndteringen af borgerinddragelsen i de to forskellige cases kortlægges på baggrund af en 

komparativ analyse af empiri fra modstandsgrupper og embedsmænd i de forskellige cases. 



 
 

23 

 

Denne empiri er indsamlet via kvalitative interviews. Disse processer analyseres med teori om 

kommunikativ planlægning og elementer fra delanalyse 1, for at vurdere i hvilket omfang 

udførelsen af borgerinddragelse i de to cases har søgt at imødekomme de faktorer, der har ligget 

til grund for den lokale modstand. På baggrund af denne undersøgelse diskuteres det, hvorvidt 

kommunerne kunne have inddraget borgerne bedre for at undgå den lokale modstand. 

 

Delanalyse 3: Hvordan kan et borgerdrevet vindmølleprojekt organiseres og 

mobiliseres så der skabes lokal accept? 

Som et løsningsforslag inddrages teori om transition i et lokalsamfund der beskriver hvordan 

lokale aktører kan organisere et lokalt projekt. Til dette inddrages teori om lokale grønne 

entreprenører, der påpeger at lokale aktører besidder nogle fordele i forhold til at skabe lokal 

accept. Disse teorier anvendes til at analysere empiri fra henholdsvis Ærø Kommune og Næstved 

Kommune omkring opstart af lokale vindmølleprojekter. Empirien er indsamlet via kvalitative 

interviews med aktører i lokale vindmøllelaug i de to kommuner. På baggrund af dette diskuteres 

der løbende, hvordan denne tilgang kan skabe en større lokal accept. Dette gøres ved at inddrage 

elementer fra delanalyse 1 omkring modstandsgruppernes kritik og delanalyse 2 omkring de 

komunale inddragelsesprocessers mangler. 

 

På baggrund af disse delanalyser søges der at konkludere på projektets problemformulering 

konkretiseret i de to cases. 

 

5.2 Casestudie 

Til udførelsen af dette projekt er der valgt at arbejde med casestudier i henholdsvis Næstved 

Kommune og Ærø Kommune. Årsagen til at anvende casestudiet er, at et casestudie giver et 

dybdegående indblik i processen omkring vindmølleplanlægning konkretiseret i de to cases. Der 

skabes dermed ikke bredt billede af hvordan den kommunale tilgang til vindmølleplanlægning 

foregår generelt i Danmark, men behandler kun dette i de konkrete cases.  

De to cases er udvalgt på baggrund af en række kriterier. Det har blandt andet været et kriterie, 

at kommunerne har anvendt forskellige planlægningstilgange til vindmølleplanlægningen i de to 

cases. Tilgangen til vindmølleplanlægning i Ærø Kommune bærer præg af at have anvendt 

kommunikativ planlægning, hvorimod casen i Næstved Kommune i højere grad bærer præg af 

en anvendelse af rationalistisk planlægning. Årsagen til at dette har været et kriterie er, at det 
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har været hensigten at undersøge de forskellige planlægningstilganges håndtering af 

borgerinddragelse, for dermed at kunne sammenligne resultatet. 

Til at undersøge de forskellige planlægningstilgange og for at kortlægge hvordan processerne er 

forløbet, er der foretaget interviews med relevante aktører i de to cases. Udvælgelsen af 

relevante aktører er foretaget på baggrund af aktøranalyse i rapporten Vindmøller - åbenhed, 

dialog og inddragelse (Naturstyrelsen 2014). Denne aktøranalyse bliver præsenteret i kapitel 6. 

Derudover har det været et kriterie, at der har været lokalt organiseret modstand til vindmøller 

i mindst en af de to cases. Denne modstand er undersøgt gennem forskningsinterviews med 

frontpersoner i de organiserede modstandsgrupper og disse er vurderet til at være 

repræsentative for gruppernes holdninger. Dette kriterie er for at kunne undersøge årsagen til 

lokal modstand til vindmøller. 

Det har også været et kritierie at begge cases skulle ligge i en overkommelig afstand fra 

København, hvor projektet er blevet udarbejdet, da der har været begrænset med ressourcer til 

dette projekt. Ærø ligger i den forbindelse længere væk, end hvad der oprindeligt var ønsket, 

men i udvælgelsesprocessen blev Ærø vurderet til at være en særlig succesfuld case i forhold til 

at skabe lokal accept, og derfor blev denne case valgt. 

De udvalgte cases besidder begge et historisk perspektiv såvel som et nyere perspektiv på lokale 

vindmølleprojekter. Begge casestudier er baseret på interviews med vindmøllelaug, 

embedsmænd fra kommunerne og modstandsgrupper i henholdsvis Næstved Kommune og i Ærø 

Kommune. Alle interviews er udført i forbindelse med dette projekt.  

En nærmere redegørelse af casen findes i kapitel 7. 

 

5.3 Interviews 

I dette projekt er der foretaget kvalitative interviews til empiriindsamling. Dermed er der opnået 

en større indsigt i respondenternes opfattelser, holdninger og historier, end hvad der ville have 

været muligt med en kvantitativ undersøgelse. Dette har især været en fordel i forbindelse med 

forståelsen af borgernes modstand mod vindmøller, da det gør det nemmere at forstå de 

bagvedliggende frustrationer i forhold til deres endelige argumenter. I forbindelse med 

kvalitative undersøgelser skal man naturligvis vurdere reliabiliteten, validiteten og 

generaliserbarheden af interviewene og respondenterne. Dette er især vigtigt i dette studie, da 

det omhandler en interessekonflikt med stærke holdninger på begge sider. (Kvale og Brinkmann 

2009) 
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Der er anvendt både ekspertinterviews og forskningsinterviews. Alle interviews er foretaget face-

to-face. De enkelte interviews og respondenter vil blive gennemgået i det følgende.  

 

Ekspertinterviews 

Ekspertinterviews anvendes med det formål, at opnå mere viden og en dybere forståelse for et 

givent emne. Informanten vil ofte være en fagperson eller ekspert indenfor det relevante emne. 

Informanten ved typisk meget mere om emnet end intervieweren og det er derfor vigtigt at 

være godt forberedt, så interviewet kan spores i den retning som er relevant for netop dette 

projekt.  

I dette projekt er der anvendt semistrukturerede interviews, da interviewere ikke har en fuld 

forståelse for kompleksiteten af emnet og derfor er åbne for at forstå nye sammenhænge. Til 

alle ekspertinterviewene er spørgsmålene blevet sendt til respondenterne på forhånd, så de har 

haft mulighed for at forberede sig på den retning interviewet ville tage. (Kvale og Brinkmann 

2009) 

 

Alle de “eksperter” der er blevet interviewet, i forbindelse med dette projekt, er samtidig aktører 

i vindmølleopsætningsprocessen, som i dette studie ses som en kontrovers og derfor forsøges 

der at holde en kritisk afstand overfor deres personlige holdninger, især når disse opponeres af 

andre respondenter. 

 

Lea Vangstrup fra Wind People 

Lea Vangstrup er direktør for fonden Wind People, som har til formål at støtte og administrere 

danske folkelige vindmølleprojekter. Formålet med interviewet er at belyse fondens virke og 

deres samarbejde med Ærø Kommune omkring rejsning af vindmøller. Derudover undersøges 

fondens tilgang til lokalt ejerskab, modeller for hvordan dette kan foregå og hvad de oplever af 

fordele og barrierer ved dette. 

Lea Vangstrup blev kontaktet i forlængelse af et litteraturstudie, hvor Wind People blev fundet 

som en interessant aktør i forbindelse med dette projekt, da Wind People tidligere har haft 

etableret samarbejde med Ærø Kommune. 
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Hans Christian Sørensen fra Dansk Vindmølleforening 

Hans Christian Sørensen sidder i bestyrelsen for Danmarks Vindmølleforening. Derudover 

arbejder han med at støtte udviklere i grønne energiprojekter rundt om i verden. Han blev 

interviewet omkring de økonomiske fordele og ulemper ved vindmøller, både på mikro- og 

makroniveau samt hans holdning til virkningen af lokalt ejerskab. 

Hans Christian Sørensen blev kontaktet da dette projekt søgte information omkring etableringen 

af vindmøllelaug og lokal forankring af vindmøller. Der blev foretaget en henvendelse til Dansk 

Vindmølleforening og gennem denne henvendelse blev der henvist til Hans Christian. 

 

Henrik-Steen Knudsen fra Ærø energi- og miljøkontor 

Henrik-Steen Knudsen står for vindmølleadministrationen på Ærø Energi- og Miljøkontor og har 

været med i udviklingen af flere vindmølleprojekter på øen. Desuden er han leder af den daglige 

drift af vindmøllerne på Ærø. Formålet med interviewet er at få et indblik i vindmølleprojekter 

på Ærø og særdeleshed den økonomiske struktur de har benyttet.  

Henrik-Steen blev kontaktet i forbindelse med et dybere ønske om forståelsen af casen på Ærø. 

Han blev kontaktet via hans mail på Ærø energi- og miljøkontors hjemmeside. 

 

Bo Kiersgaard fra Næstved Kommune 

Bo Kiersgaard arbejder med den overordnede planlægning i det åbne land i Næstved Kommune, 

herunder vindmølleplanlægning. Interviewet går ud på at få en bedre forståelse for, hvordan 

Næstved Kommune planlægger for vindmøller og hvordan processen sædvanligvis ser ud. 

Derudover spørges ind til kommunens interesse i vindmøllerejsning og hvilke udfordringer og 

fordele de har i forbindelse med dette. 

Der blev rettet henvendelse til Næstved Kommune, hvor Bo Kiersgaard sidder i spidsen for 

vindmølleplanlægningen - hvilket ledte til interviewet. Bo Kiersgaard videregav i forbindelse med 

henvendelsen, alle respondenternes navne fra beboere og modstandsgrupper i Næstved 

Kommune, heriblandt Hans Madsen fra SydvestSjællands Vindmøllelaug. Dette førte senere til 

kontakt via mail eller telefon om et muligt interview med de respektive respondenter. 
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Jess Heinemann fra Ærø Kommune 

Jess Heinemann er ingeniør i Ærø Kommunes tekniske afdeling og har været med inde over de 

lokale vindmølleprojekter. Interviewet handlede om at få et bedre indblik i kommunens rolle i 

vindmølleplanlægning. Dette interview giver derfor et perspektiv på interviewet med Bo 

Kiersgaard fra Næstved Kommune, da de to kommuner har forskellige visioner og vante 

arbejdsgange i forbindelse med vindmølleplanlægning.  

Jess Heinemann blev kontaktet på opfordring af Henrik-Steen Knudsen. 

 

Hans Madsen fra SydvestSjællands Vindmøllelaug 

Hans Madsen var med til at starte SydvestSjællands Vindmøllelaug tilbage i 1987 og sidder 

stadig i den fælles bestyrelse for de nu tre lokale vindmøllelaug. Interviewet giver et historisk 

perspektiv på vindmøllerejsning til de glade 80’ere og 90’ere hvor de lokalt initierede 

vindmølleprojekter blomstrede. Formålet er, at få en bedre indsigt i hvordan processen foregik 

i gamle dage og dermed et perspektiv på hvordan processen foregår i dag. Det er især 

interessant hvordan de sikrede den folkelige opbakning til projekterne, for at kunne bruge de 

erfaringer i dag. 

 

Hans Jeppe fra Ærø Vind I/S 

Hans Jeppe er næstformand i vindmøllelauget Ærø vind I/S og har været med siden de startede 

i 1970’erne. Interviewet skal give et historisk indblik i udviklingen af vindmøller på Ærø samt 

hvilke faktorer der har været gældende for at det lykkedes at etablere vindmøller med en 

forholdsvis bred opbakning, så der kan trækkes på de erfaringer til nutidige løsninger. 

Hans Jeppe blev på opfordring af Henrik-Steen Knudsen kontaktet via telefon. 

 

Forskningsinterviews 

Forskningsinterviews handler om at få et indblik i respondenternes livsverden. Det handler derfor 

ikke om at uddrage respondenternes faktuelle viden om et givent emne, men snarere deres 

personlige opfattelse af en given situation. Respondenterne ses altså ikke som eksperter eller 

fagpersoner og derfor kan man ikke bruge deres udtalelser som belæg for en påstand. Derimod 

kan man udlede deres bagvedliggende holdninger og læse mellem linjerne for at forstå deres 

syn på sagen. (Kvale og Brinkmann 2009) 
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Der er anvendt semistrukturerede interviews, med meget åbne interviewguides, for at lade 

respondenterne tale om det de selv oplever som det vigtigste, da det giver en god indikation af 

hvor skoen egentlig trykker. 

 

I projektet er der blevet udvalgt forskellige modstandsgrupper i Næstved Kommune, som 

forholder sig til forskellige vindmølleprojekter, der er på forskellige stadier i 

planlægningsprocessen. Én gruppe modarbejder nogle vindmøller der skal til at sættes op, en 

anden gruppe er imod nogle vindmøller som allerede er blevet sat op og den sidste gruppe er 

imod et projekt der pt. er sat på pause. Derudover er der foretaget et interview med en enkelt 

modstandsgruppe i Ærø kommune, hvor vindmøllerne også er blevet sat op. 

Formålet med interviewene er at undersøge hvad der ligger til grund for borgernes modstand. 

Derudover var det hensigten at undersøge hvorvidt de forskellige grupper i Næstved Kommune 

oplevede problemerne afhængigt af hvor i processen de var og om gruppen på Ærø fremhævede 

andre problemer end dem i Næstved, da de har været under en anden myndighed.  

 

Da denne undersøgelse er kvalitativ og ikke søger at være repræsentativ for alle 

modstandsgrupper, skal de holdninger der præsenteres blot ses som værende til stede og der 

skelnes ikke mellem hvor mange af grupperne der har udtrykt dem. Der skelnes heller ikke 

mellem de forskellige grupper af samme årsag. De forskellige holdninger der kommer til udtryk 

fortolkes for at finde frem til den bagvedliggende årsag til modstanden. 

 

Modstandsgrupper i Næstved 

I Næstved Kommune er der foretaget interviews med tre modstandsgrupper af specifikke 

vindmølleprojekter i lokalområdet. Repræsentanter fra tre grupper er blevet interviewet og det 

drejer sig om:  

Willem van Hees fra Sparresholmgruppen der er imod kæmpevindmøller ved Sparresholm Gods. 

Vindmølleprojektet har været i gang i omkring 10 år, men er i øjeblikket blevet sat på pause. 

Jytte Pein som er forkvinde for Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge, hvor 

vindmøllerne blev etableret for omkring tre år siden. 

Heidi Jensen (som interviewet blev aftalt med), samt Mogens og Kasper, alle fra borgergruppen 

mod vindmøller ved Saltø Gods. Projektet er endeligt godkendt og opstillingen af vindmøllerne 

forventes at starte i starten af det nye år. 
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Formålet med interviewene er at få en bedre forståelse for borgernes modstand til vindmøllerne, 

så NIMBY begrebet kan nuanceres til fordel for en reel forståelse af de problemer som borgerne 

oplever. Med en dybere forståelse af de reelle, eller oplevede problemer, bliver det nemmere at 

udforme målrettede løsninger med henblik på at sikre den lokale accept. 

 

Modstandsgruppe på Ærø 

På Ærø er der foretaget interviews med Lisbeth og Niels Lange fra Vejsnæs gruppen, som er 

modstandere af de vindmøller der er blevet sat op ved Vejsnæs. Igen er formålet at forstå de 

holdninger der ligger til grund for modstanden mod vindmøllerne og dermed få et perspektiv på 

de holdninger som grupperne i Næstved giver udtryk for. 
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6. Rammerne for vindmølleplanlægning 
 

Følgende afsnit vil kortlægge den nuværende lovgivning omhandlende opsætningen af 

vindmøller og processen for dette, herunder de fire ordninger beskrevet i bekendtgørelsen af lov 

om fremme af vedvarende energi. Dernæst introduceres de forskellige aktører der indgår i 

vindmølleplanlægningen. Denne redegørelse baseres på undersøgelsen, Vindmøller – åbenhed, 

dialog og inddragelse fra 2014 der er udarbejdet på vegne af Miljøministeriet og er udgivet som 

et konkret planlægningsværktøj til den kommunale planlægning. Den er baseret på et casestudie 

af et vindmølleprojekt i Kalundborg Kommune, hvorfra aktørerne er fremdraget med henblik på 

at afspejle typiske aktører og deres potentialer i et vindmølleprojekt.  

 

6.1 Lovgivning om vindmøller 

Reglerne for opstilling af vindmøller er indskrevet i planloven (LBK 1529) og i lov om fremme af 

vedvarende energi (LBK 1288). For at der kan opstilles en vindmølle, skal området være udpeget 

i kommuneplanen. Vindmøllerne skal placeres mindst fire gange møllens højde fra nærmeste 

beboelse og må ikke være over 150 meter høje, med mindre det er en testmølle eller et statsligt 

anlægsprojekt. Derudover er der nogle fastlagte støjgrænser som skal overholdes og på landet 

er det 44 decibel og 42 decibel for vindhastigheder på henholdsvis 8 m/s og 6 m/s. Disse 

støjgrænser og afstandskrav kan der under ingen omstændigheder dispenseres for. 

Derudover må vindmøllerne ikke være i konflikt med andre arealinteresser, såsom natur og 

miljøbeskyttelse. Dette er ofte en vurderingssag hvorvidt en vindmølle for eksempel påvirker et 

naturbeskyttelsesområde og det er oftest kommunen eller miljøministeriet der er myndighed og 

skal vurdere disse sager og give eventuelle dispensationer. 

 

I lov om fremme af vedvarende energi er der i kapitel 2, fire ordninger der skal fremme 

opsætningen af vindmøller i det åbne land ved at give forskellige kompensationer og sikre 

borgernes rettigheder. Det drejer sig om værditabsordningen, køberetsordningen, den grønne 

ordning, og garantifonden 

Værditabsordningen sikrer naboer til vindmøller erstatning for eventuelt værditab i deres 

beboelsesejendom forårsaget af opstillingen af vindmøller. Det er opstilleren der står for at 

betale denne. 
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Køberetsordningen dikterer at opstillere af vindmøller skal udbyde mindst 20 procent af andelene 

i vindmøllerne til naboer og andre beboere i kommunen. Det er først og fremmest naboer 

indenfor 4,5 kilometer af vindmøllerne der har køberet og dernæst beboere i 

opstillingskommunen. Andelene skal udbydes til spotpris, altså som en lige del af udgifterne for 

møllen, uden at opstiller tjener noget på at sælge andelene. Ved at købe andele påtager borgerne 

sig en del af udgifterne for vindmøllerne, men også en tilsvarende del af indtægterne. Det er 

opstiller der står for udarbejdelse af udbudsmateriale, så eventuelle købere kan foretage sig en 

reel beslutning. 

Grøn ordning skal gøre det attraktivt for kommuner og eventuelt lokalområder at opstille 

vindmøller og sikre den lokale accept. Ordningen giver kommunen 88.000 kroner pr. opstillet 

MW vindenergi, således at en 2,3 MW mølle vil medføre en udbetaling på 202.400 kroner. Disse 

penge kan kun bruges på:  

1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i 

kommunen og 

2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at 

fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. 

(Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi § 18, stk. 3) 

Pengene går altså ikke som sådan til kommunen, da de kun kan bruges på at sikre den lokale 

accept eller skabe rekreative værdier. Det er op til kommunen selv, om de vil allokere tilskuddet 

genereret fra et givent vindmølleprojekt til netop det område hvor disse møller skal stå, eller om 

de vil samle alle disse tilskud fra samtlige vindmølleprojekter og bruge dem samlet. 

Garantifonden er en fond der kan støtte lokale vindmøllelaug i opstartsfasen af et 

vindmølleprojekt. Fonden kan give op til 500.000 kroner til udarbejdelse af tekniske vurderinger 

og officielle ansøgninger, altså udgifter der løber forud for opsætningen af vindmøller. For at 

sikre den lokale forankring, er der blandt andet krav om, at dem der ansøger fonden skal være 

lokale og have medbestemmelse i projektet. 

 

Lovkrav til processen 

Som sagt skal vindmølleplaner indgå i kommuneplanen. Det er op til kommunerne selv, om de 

vil foretage vindmølleplanlægningen samlet i forbindelse med den sædvanlige udarbejdelse af 

kommuneplanen hvert fjerde år, om de vil lave en sidestillet vindmølleplanlægning, som kan 

indarbejdes som et kommuneplantillæg eller om de vil lave konkrete kommuneplantillæg til 

konkrete vindmølleprojekter. Kommuneplanlægningen skal indeholde rammebestemmelser for 
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vindmøllerejsning på de udpegede områder, såsom maksimal højde og antal af møller. 

Umiddelbart før enhver kommuneplanlægning, skal der afholdes en offentlig idéfase hvor 

borgere kan komme med forslag til indholdet. I forbindelse med vindmølleplanlægning kan det 

være idéer til områder der kan udpeges eller til rammer for vindmølleplanlægningen. 

En kommuneplan eller et tillæg, der giver mulighed for opstilling af vindmøller skal miljøvurderes 

på baggrund af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LOV 

425). Forslag til kommuneplanen eller ændringer dertil, med tilhørende miljøvurdering skal i 

offentlig høring i mindst otte uger, hvor borgerne kan komme med indsigelser eller 

kommentarer. Borgere som bliver direkte berørt af rammerne opsat i en kommuneplan skal 

kontaktes skriftligt og derudover skal høringen udelukkende annonceres digitalt. 

Hvis vindmølleplanlægningen sker på baggrund af et konkret projekt, skal opstilleren afholde et 

offentligt møde (jf. § 9 i lov om fremme af vedvarende energi), mindst fire uger før 

høringsfristen, hvor der skal informeres om projektets mulige påvirkninger af området samt 

værditabsordningen og køberetsordningen. Mødet skal annonceres i lokale aviser og med 

personligt brev til de ejendomme der ligger indenfor seks gange møllehøjde af projektområdet. 

 

Vindmølleprojekter skal ydermere vurderes af kommunen om de er VVM-pligtige. Hvis de er, 

skal VVM-redegørelsen også i offentlig høring i 8 uger. Typisk vil man, om muligt, lægge denne 

proces samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillæg eller lokalplan. (Videnomvind 2016)  

 

Når vindmøllerne skal sættes op, skal opstiller annoncere i lokale aviser om forholdene for 

køberetsordningen. Dertil skal der afholdes endnu et offentligt møde, hvor der også informeres 

yderligere om køberetsordningen. (LBK 1288) 

 

6.2 Redegørelse af vindmølleprocessens hovedaktører 

I dette afsnit vil de relevante aktører, der indgår i processen omkring vindmølleprojekter blive 

præsenteret. Der kortlægges hvilke roller den enkelte aktør besidder, hvorfor de er relevante og 

hvordan de påvirker processen. 

Vindmølleplanlægning kan være kompleks, da den involverer mange aktører. Miljøministeriets 

undersøgelse præsenterer de forskellige aktører i tre hovedgrupper: myndigheden, erhvervet og 

borgerne. I hver af disse hovedgrupper findes to undergrupper, så i alt seks former for aktører 
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bliver præsenteret. Hver af disse seks former for aktører spiller hver sin rolle i 

planlægningsprocessen. 

 

Myndigheden 

Den første hovedgruppe er myndigheden, som arbejder på kommunalt niveau. 

Under denne kategori er den første aktørgruppe embedsmanden. Embedsmanden er ansat i 

kommunen og handler i kommunens interesser. Han er den del af myndigheden der 

repræsenterer vindmølleplanlægningen i kommunen og har til formål at gøre politiske visioner 

og mål til virkelighed. Det er embedsmandens funktion, at være faglig, forholde sig til 

lovgivningen og sørge for at værdsætte den demokratiske proces gennem planlægningen. 

Embedsmanden kan således forstås som den administrative tovholder i planlægningsprocessen. 

Embedsmanden befinder sig på kommunekontoret og er den person borgere og erhvervet 

henvender sig til i forhold til planlægningsprocessen. 

Embedsmanden er afhængig af, at der er klare politiske udmeldinger omkring hvilke interesser 

kommunen måtte have og at der er ressourcer, tid og økonomi til at varetage processen på 

ordentlig vis. 

 

Den næste aktørgruppe under myndigheden, er politikeren. 

Politikeren skal blandt andet varetage byrådet og deres fælles kommunale politik. Desuden er 

politikeren demokratisk valgt og skal derfor stå til ansvar for sine vælgere og varetage deres 

interesser. Politikeren har rollen som beslutningstager og forhandler, når for eksempel 

vindmølleprojekter skal besluttes og visioner skal forhandles. På borgermøder er det politikeren 

der står på mål for alt hvad kommunen foretager sig. Her er det vigtigt at politikeren er veloplyst 

og er derfor afhængig af sine embedsmænd, så borgermødet kan foregå på ordentlig saglig 

manér. Det er derfor også vigtigt, at en politiker kender det lokale miljø, da han eller hun er 

myndighedens ansigt udadtil. Derudover er politikeren afhængig af, at der fra partiets side er 

gennemskuelige retningslinjer, da politikeren også skal varetage interesserne for det parti, han 

eller hun er medlem af. 

 

Erhvervet 

Den næste hovedgruppe er erhvervet, som består af lodsejeren og opstilleren i et 

vindmølleprojekt. 
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Lodsejeren er den person der ejer jorden som et projekt opstilles på, og kan i den forbindelse 

både være initiativtager og medejer på projektet, eller blive kontaktet af opstiller og blot leje 

sin grund ud til vindmøllerne. Den primære interesse for en lodsejer er typisk af økonomisk 

karakter. Det kan være i lodsejerens interesse, som en del af lokalsamfundet, at sørge for, at 

lokale medborgere ikke bliver udelukket og overhørt i processen, da det kan skade lokale 

borgeres syn på et vindmølleprojekt og lodsejeren selv, når et projekt med store mulige 

konsekvenser bliver implementeret i lokalsamfundet. 

 

Opstilleren er den der betaler for og ejer selve vindmøllerne. Det typisk et lokalt eller nationalt 

firma, der ønsker at opstille et vindmølleprojekt, som et led i den grønne omstilling, men med 

henblik på at skabe profit. Det kan dog også være en lokal borgergruppe, godsejer eller andre 

der er villige til at investere i vindmøller. Opstilleren er aktøren der står for alle de tekniske 

målinger der skal foretages i forbindelse med et projekt. Opstilleren samarbejder med lodsejeren 

og er en af de væsentligste drivkræfter bag projektet. Ydermere er kontakten og samarbejdet 

med kommunen vigtig, da kommunen er myndigheden der giver tilladelser til projekter. 

Opstiller kan sørge for at være synlig og bidrage med teknisk viden til borgerne omkring det 

konkrete projekt. Hvis borgerne ikke bliver oplyst, kan en negativ stemning omkring opstilleren 

nemt fremtone i lokalsamfundet, og projektet møder derved en større modstand fra naboer og 

lokalsamfund. 

 

Borgerne 

Den sidste hovedgruppe er borgerne, som er en vigtig aktør, da det er deres lokalsamfund der 

bliver udsat for vindmølleprojektet, og derfor disse mennesker der skal leve med projektet i 

deres hverdag. 

Den proaktive borger, er borgeren, der engagerer sig i udviklingen i lokalsamfundet, opsøger ny 

viden omkring kommende tiltag og eventuelt er oplyst i den teknologiske udvikling der løbende 

foregår i den grønne omstilling. Den proaktive borger deltager i borgermøder og giver sin mening 

til kende, som en aktiv deltager i en demokratisk proces. Personen er også politisk velorienteret 

og interesserer sig oftest for national- som lokalpolitik.  

For at den proaktive borger skal kunne fungere aktivt i processen, kræver det at processen er 

åben for dialog og at personen har mulighed for at komme til orde i projektet. 

Den reaktive borger, er borgeren, der engagerer sig mindre i lokalpolitik og sent bliver 

opmærksom på ændringer og projektudvikling der foregår i lokalsamfundet. Disse borgere 
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værner meget om lokalsamfundet, men har sjældent læst kommuneplanen eller kender den 

lokalpolitiske agenda kommunen fører. Den reaktive borger opsøger viden i mindre grad end 

den proaktive borger, og har derfor et behov for at blive velinformeret, inviteret og involveret 

tidligt i processen for at nå at blive hørt inden et projekt er vedtaget. Deres rolle i 

planlægningsprocessen bliver ofte at stille spørgsmål til, hvordan det vil komme til at påvirke 

deres lokalområde og derfor deres hverdag. Deres viden omkring vindmøller er oftest minimal, 

hvilket kan afspejle sig i deres usikkerhed omkring vindmølleprojekter. Usikkerheden omkring 

sådanne projekter, kan også stamme fra den komplekse struktur og et komplekst sprogbrug i 

lovgivning - hvilket i borgerens optik, kan medvirke til at de føler sig undermineret. 

Den reaktive borger, er afhængig af at blive taget alvorligt i processen og at deres usikkerhed 

bliver imødekommet. De skal derfor være informeret om hvor de kan henvende sig og få svar 

på deres spørgsmål - dette kræver en indsats fra kommunen som planmyndighed. 

 

Opsamling 

De lovgivningsmæssige minimums- og maksimums krav til placeringen af og anliggender 

omkring vindmøller, er givet i bekendtgørelsen om fremme vedvarende energi. Her er angivet 

at vindmøller på land maksimalt må være 150 meter høje og skal placeres minimum fire gange 

møllens højde fra nærmeste beboelse. Ligeså må en mølle maksimalt have en støjgrænse på 44 

decibel og 42 decibel for vindhastigheder på henholdsvis 8 m/s og 6 m/s. 

Der er angivet i samme lov fire kompensationer der er til for naboers skyld. Disse er 

værdigtabsordningen, køberetsordningen, den grønne ordning og garantiordningen, som skal 

sikre borgere i lokalområdet rettigheder ved opsætningen af så store projekter. 

Der sættes krav til at der bliver holdt minimum to borgermøder i forbindelse med processen i et 

vindmølleprojekt. Disse skal blandt andet være omhandlende offentliggørelsen af en VVM samt 

kommune- og lokalplantillæg, køberetsordninger og endvidere de forskellige fysiske påvirkninger 

projektet vil medbringe lokalsamfundet. 

 

Den lovgivende myndighed er således kommunen og er dem der sidder med den overordnede 

magt. De kan i kommunalbestyrelsen lade være at give tilladelse til et vindmølleprojekt, hvor 

det således ikke bliver realiseret. Embedsmanden er lovgivningens lange arm, der sørger for at 

processen hænger sammen og brikker falder på de rigtige pladser på de rigtige tidspunkter. 

Embedsmanden er ligeledes tovholder for de lovmæssige minimumskrav til håndteringen af 

borgere og borgermøder. En lodsejer har mulighed for at modsige sig at sælge eller udleje sin 
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grund, hvilket giver vedkommende en særskilt magt. Opstiller står for alle konkrete målinger 

omkring projektet og er derfor i nøje kontakt med kommunen, da det er dem der godkender 

ansøgninger om projekter i sidste ende.  

Borgerne har lovmæssigt den mindste magt eller påvirkningskraft på projekterne. De kan 

deltage i møderne og være aktive omkring et vindmølleprojekt og på den måde få indflydelse. 

Men hvis de ikke deltager, mister de også grundlaget for indflydelse på et projekt. 
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7. Cases 
 

Følgende kapitel indeholder en præsentation af de respektive cases på Ærø og i Næstved. Der 

vil blive redegjort for hvad der er foregået i de to cases, hvordan processen har været samt 

hvilke bevæggrunde der ligger bag en etablering af de respektive vindmøllelaug på både Ærø og 

i Næstved.  

Dette skal ses i lyset af kapitel 6, som er de overliggende redegørende rammer for 

vindmølleplanlægning, mens dette kapitel vil være redegørelsen af de konkrete cases. 

 

7.1 Præsentation af case-områder 

Præsentation af Ærø-casen 

På Ærø står seks 2 MW vindmøller, der tilsammen udgør omkring 121 procent af Ærøs samlede 

elforbrug og dermed bidrager til at gøre øen og dens omkring 6.300 beboere selvforsynende 

med elektricitet. De seks vindmøller er blevet rejst i to grupperinger, hvor hver gruppering består 

af tre vindmøller. 

Begrundelsen for Ærøs vindmøllerejsning bygger på et langvarigt lokalpolitisk ønske om, at Ærø 

skal overgå til en 100 procent vedvarende energiforsyning. I 1997 deltog Ærø sågar i den 

statsligt initierede konkurrence om, at blive udvalgt til at være et demonstrationsprojekt som 

Danmarks første 100 procent vedvarende energi ø. I den forbindelse havde lokalpolitikkerne på 

Ærø fremsat et mål om at udbygge vindmøllekapaciteten med 16,4 MW, men Ærø tabte 

midlertidigt konkurrencen til Samsø. Det har dog ikke stoppet omstillingen til vedvarende energi 

på Ærø. Allerede i løbet af 80’erne var der på lokalt initiativ, blevet opstillet 22 vindmøller, dog 

af en relativ lav kapacitet sammenlignet med moderne vindmøller.  

I 2001 blev det vedtaget af kommunalbestyrelsen, at erstatte 11 af de ældre vindmøller med 

tre moderne 2 MW vindmøller på den sydlige del af øen ved Rise Mark. Kort efter blev disse sat 

i drift. I forbindelse med dette projekt blev der meddelt dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, som vindmøllerne ligger indenfor. (Ærø Kommune 2001) 
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Ærøs samlede landareal er omkring 90 km2, og Ærø Kommune har grundet det relative lille areal 

og de mange eksisterende arealinteresser, herunder kystbeskyttelseslinjer, haft besvær med at 

finde egnede placeringer på land til vindmøllerne. I 2007 blev et lokalplanforslag til en 

vindmøllegruppe bestående af tre styks 2 MW vindmøller ved Bregninge, sågar afvist af 

Miljøcenter Odense, der på det tidspunkt var myndighed i forbindelse med dispensationer i 

kystnærhedszonen. Afvisningen grundede i landskabelige og geologiske beskyttelsesmæssige 

forhold, og dette var på trods af, at kommunen ikke kunne udpege egnede alternative 

placeringer.  

De tre vindmøller ved Bregninge skulle have erstatte de resterende 11 vindmøller fra 80’erne 

(Ærø Kommune 2005) og dette saneringsprojekt, som sådan et erstatningsprojekt kaldes, måtte 

midlertidigt lægges på hylden. Omkring 2010 rejste den daværende miljøminister Troels Lund 

Poulsen til Ærø for at drøfte Ærøs ambitioner om, at overgå til en 100 procent vedvarende 

energiforsyning. I den forbindelse beretter både Hans Jeppe (2016) og Henrik Steen Knudsen 

(2016), at miljøministeren foreslog en placering lige øst for den eksisterende vindmøllegruppe 

ved Rise Mark og dette forslag blev hurtigt omsat til handling. I 2011 blev der rejst tre vindmøller 

ved Vejsnæs på netop det sted som miljøministeren angiveligt havde foreslået. Hertil blev der, 

ligesom i tilfældet med vindmøllerne ved Rise Mark, givet dispensation fra strandbyggelinjen. 

(Ærø Kommune 2011) Begge vindmølleprojekter er udført af Ærø Vind I/S, der er et lokalt 

vindmøllelaug, som har eksisteret siden 80’erne og ejerskabet af møllerne er fordelt på omkring 

500 ærøboere. (Jeppe 2016) 
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Vindmølleprojekterne på Ærø har angiveligt haft en stor lokal opbakning, men de har også 

oplevet en hel del lokal modstand, som manifesterede sig markant i form af hele 1417 

underskrifter fra Ærøboere mod vindmølleprojekterne (Andersen 2001). Dog er gruppen, som 

stod for underskriftindsamlingen helt opløst i dag og det har ikke været muligt at få kontakt til 

nogle talspersoner i forbindelse med dette projekt. 

Også ved det seneste vindmølleprojekt i 2011 oplevedes der lokal modstand, der manifesterede 

sig i en modstandsgruppe under navnet Vejsnæsgruppen, der blandt andet har indsendt klager 

over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet, dog uden at få medhold (Bønnelykke 2011). 

Netop Vejsnæsgrupen og deres bevæggrunde for den organiserede modstand, vil blive behandlet 

nærmere i kapitel 8. 

 

Præsentation af Næstved-casen 

Næstved Kommune havde tidligere et ønske om, også at være en del af den bæredygtige 

udvikling, og ville derfor løfte en del af ansvaret i omstillingen til vedvarende energi. Dette er et 

initiativ på baggrund af de store arealer i det åbne land som Næstved har til rådighed. (Næstved 

Kommune 2012)  

Næstved Kommunes areal udgør omkring 680 km2 og er dermed syv til otte gange større end 

Ærø Kommune, og der er da også rejst flere vindmøller i Næstved Kommune end på Ærø. I 
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forbindelse med dette projekt er det valgt at undersøge nogle nyere vindmølleprojekter ved 

henholdsvis St. Røttinge, Sparresholm og Saltø Gods der alle er områder der er udpeget til 

vindmølleplacering i Næstveds Kommuneplan 2009-2021. (Næstved Kommune 2012) 

Projektet ved St. Røttinge blev etableret i 2015 og består af tre 3 MW vindmøller. To af 

vindmøllerne er ejet af Frederiksberg Forsyning, mens den sidste er ejet af Klimafonden, der er 

en fond, hvor midlerne går til udbygningen af vedvarende energi. Projektet mødte organiseret 

modstand i form af Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge, der stadigt arbejder 

imod projektet. 

I 2012 modtog Næstved Kommune en ansøgning om rejsning af vindmøller ved Sparresholm, 

hvor der var projekteret fire 3 MW vindmøller, men projektet er sidenhen gået i stå, og der er 

til dags dato ikke rejst nogen vindmøller ved Sparresholm.  

Kommunen har modtaget en række indsigelser og en underskriftindsamling med 130 

underskrifter mod projektet. De ansvarlig for underskriftsindsamlingen samt en del af 

indsigelserne var Sparresholmgruppen, der er en organiseret modstandsgruppe mod 

vindmøllerne ved Sparresholm. (Sparresholmgruppen 2012) 

Det seneste vindmølleprojekt i Næstved Kommune er det igangværende projekt ved Saltø Gods. 

Her er det den lokale godsejer ved stedet, der ønsker at opstille fire 3 MW vindmøller. Projektet 

er blevet godkendt og der er udarbejdet en lokalplan, men det er blevet nedskaleret til tre 3 MW 

vindmøller i stedet for fire. En lokalpolitiker giver i lokalavisen udtryk for at den lokale modstand 

har været en stor faktor i forbindelse med nedskaleringen (Andersen 2015). Modstanden til 

projektet ved Saltø Gods har været organiseret gennem Saltøgruppen. 

De tre modstandsgrupper der er dannet i forbindelse med de tre vindmølleprojekter vil blive 

undersøgt i kapitel 8, med henblik på at kortlægge bevæggrundene for deres modstand. 

 

Opsamling 

Der er altså tale om to forskellige kommuner, der begge ønsker at bidrage til den grønne 

omstilling. Ærø Kommune er dog relativt set, en smule mere ambitiøse på området end Næstved 

Kommune. Ærø har i højere grad haft nogle placeringsmæssige udfordringer, da der 

arealmæssigt er mindre plads at gøre godt med i forhold til deres ambitioner, men fælles for 

begge kommuner er, at de placeringsmuligheder kommunerne som myndighed har udpeget, har 

mødt lokal modstand i form af organiserede modstandsgrupper. Dette er på trods af at alle 

vindmøllerne på Ærø er lokalt forankrede.  
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Denne modstand vil blive analyseret i det efterfølgende kapitel med henblik på at finde frem til 

modstandsgruppernes bevæggrunde for den organiserede modstand. 

 

7.1 Vindmøllelaug i Næstved og Ærø 

I de nedenstående afsnit vil der redegøres for den historiske udvikling samt tilstedeværelse af 

organiserede vindmøllelaug i begge kommuner. Dette gøres for at få en kontekstuel forståelse 

for de to cases og for at drage erfaringer til en senere analyse omkring hvordan borgerne har 

formået at organiseret sig i vindmøllelaug. 

I både Næstved og Ærø er der etableret vindmøllelaug på borgernes initiativ, som opsatte 

vindmøller tilbage i 1980’erne og som stadig eksistere i dag. Dermed organiserede borgerne sig 

og påtog rollen som opstiller.  

Det følgende afsnit er skrevet på baggrund af interviews med en af grundlæggerne fra hvert af 

de to vindmøllelaug, Hans Madsen fra Sydvestsjællands vindmøllelaug og Hans Jeppe fra Ærø 

vind. (Madsen 2016) (Jeppe 2016) 

 

Begge vindmøllelaug blev startet af nogle få enkeltpersoner, der syntes, at alt det der med 

vindmøller var da meget spændende. På daværende tidspunkt stod man midt i en oliekrise, og 

hvis der skulle en ny form for energi til, stod valget mellem vindmøller og atomkraft, men da 

den sociale accept af atomkraft var meget lille, faldt valget på vindenergi. 

Vindmøllestrømmen blev dengang trukket direkte ind i husene, og der var derfor også et 

økonomisk incitament for borgerne til opstille dem. Vindmøller var dengang en meget “grøn” 

teknologi, og var derfor spændende at arbejde videre med. Dette arbejde blev til et 

vindmøllelaug i både Næstved og på Ærø. 

 

Madsen og Jeppe gik i begge tilfælde sammen med naboer og bekendte, for at opstille 

vindmøllerne i fællesskab af praktiske årsager. Placeringen blev fundet i dialog med lokale 

lodsejere, som dermed kom med på idéen og fik nogle andele i projektet som betaling for at 

lægge jord til. Her fortæller Hans Madsen, at han spurgte den lokale beboerforening om de ville 

være med eller havde nogen indvendinger imod projektet. Der var altså fokus på den lokale 

accept og forankring fra start af. 
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Siden har begge vindmøllelaug etableret flere vindmøller og med dem flere vindmøllelaug, da 

der af juridiske årsager skal laves forskellige virksomheder når der er forskellige andelshavere i 

laugene. Dette førte til selskaberne ssv1, ssv2, ssv3 og Ærø vind 1, 2 og 4 som for hver gruppe 

drives af den samme bestyrelse. 

 

Meget har dog ændret sig fra de glade 80’ere, med små lokalt ejede vindmøller på et par 

hundrede kW, til det 21. århundrede med kæmpe vindmøller på 2-3 MW. I takt med at møllerne 

blev større, blev projekterne dyrere og den lokale modstand voksede. På Ærø, da de ville opsætte 

to grupper af tre 2 MW møller, måtte de droppe den ene gruppe, da der var for mange der 

klagede. Den første lykkedes kun lige nøjagtigt, da de skulle samle 50 millioner kr. til projektet, 

men “kun” havde fået skaffet de 40 millioner fra lokale anpartssalg. Planen var at kommunen 

skulle gå ind og støtte ved at købe andele for de sidste 10 mio. kr., men det er ikke tilladt for 

kommuner at indgå i spekulative handler, som anparter i vindmøller vurderes at være 

(Vangstrup 2016). Derfor oprettede nogle af borgerne på projektet, Lea Vangstrup og Henrik 

Steen Knudsen, en almennyttig erhvervsdrivende fond som, med et lån i Merkur Andelskasse, 

kunne opkøbe de sidste andele. Indtjeningen fra fondens andele af møllerne gik først til at betale 

af på lånet i Merkur Andelskasse, men senere var fondens formål at støtte vedvarende energi 

på Ærø.  

 

Sydvestsjællands vindmøllelaug opstillede deres sidste vindmølle i 2009. Det drejede sig om en 

ud af tre 2,3 MW møller ved Kyse, hvor Siemens stod for de andre to. Dette projekt tog omkring 

ti år at få gennemført da det daværende amtsråd ikke var venligt stillede overfor idéen. Det var 

først da amterne blev nedlagt og myndigheden endte hos kommunerne at det lykkedes. Dette 

viser, at det er nødvendigt for et vindmøllelaug at have et godt samarbejde med myndighederne 

for at kunne gennemføre deres projekter. 

Det lykkedes på Ærø at få møllerne op med en forholdsvis bred folkelig opbakning. De har udbudt 

andelene i flere omgange, netop for at sikre at det blev lokalt forankret og ikke ejet af et fåtal 

af investorer. I første omgang kunne man højst købe 20 andele, i næste runde højest 50 andele 

osv. Det førte til, at de i Ærø Vind 1 opnåede omkring 500 anpartshavere (Jeppe 2016, 38:00). 

I Sydvestsjællands vindmøllelaug gjorde de det på nogenlunde samme måde, hvor man kun 

kunne købe andele svarende til sit eget elforbrug. Antallet af andele som hver enkelt borger 

kunne købe blev hævet i takt med, at størrelsen af møllerne og budgettet for projekterne 

voksede. Det fungerede helt fint for alle tre mølleprojekter og de har tilsammen 307 
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anpartshavere i de tre selskaber. Hvor der er 290 nu hvilket betyder at projekterne ikke er blevet 

lokalt forankret. 

Den lovpligtige køberetsordning bestemmer, at det i første omgang er naboer indenfor 4,5 

kilometers afstand af vindmøllerne, der kan købe andele, efterfulgt af resten af kommunens 

beboere. Der skal dog kun udbydes 20% af det samlede vindmølleprojekt. Når vindmøllelaugene 

er opstillere kan de dog selv vælge, hvordan de vil sælge anparterne i resten af møllerne. På 

Ærø valgte man for eksempel at det kun var folk der var bosat eller ejede sommerhuse på øen, 

som kunne købe andele. Dette er også med til at sikre den lokale forankring, da der ikke kan 

komme udefrakommende investorer og hapse alle andelene for næsen af dem. 

 

Det er ikke alle mennesker, der har plads i budgettet til pludselig at investere i vindmøller. Det 

kan også være en barriere for at skaffe mange interessenter til selskabet. I Sydvestsjællands 

vindmøllelaug kom de uden om det problem ved at indgå et samarbejde med to lokale 

pengeinstitutter. “Vi havde i princippet to pengeinstitutter man kunne låne i hvis det var. Så 

lægger man bare andelene ind som sikkerhed for lånet og så kører det. Så man skal ikke op 

med tegnebogen som sådan” (Madsen 2016, 21:48). 

 

Vindmøllelaug er typisk interessentskaber (I/S), som administreres af en bestyrelse der bliver 

valgt på en generalforsamling. Alle anpartshavere er velkomne til disse generalforsamlinger og 

kan stille op til bestyrelsen. Begge vindmøllelaug fortæller, at der i starten var stor interesse og 

fremmøde, men så længe vindmøllerne leverer varen gider andelshaverne dog ikke engagere 

sig. Hans Madsen fortæller om deltagelsen blandt deres anpartshavere: 

Hvis nu vi siger vi er 500 interessenter, så kommer der 50 ca. til vores 

generalforsamling. (...) På den måde er de ikke sådan meget aktive. I starten der 

havde vi stiftende generalforsamling. Der var jo 180 nede i Hyllinge forsamlingshus, 

ud af de 300. Der mødte folk jo op. 

(Madsen 2016, 56:00) 

Når der skal tages beslutninger i sådan nogle virksomheder, sker det demokratisk hvor man 

typisk har et antal stemmer svarende til ens andele. Dem der ejer mere af selskabet bestemmer 

mere. Begge vindmøllelaug har dog vedtaget et loft på hvor mange stemmer hver enkelt 

andelshaver har, for at sikre at enkeltpersoner ikke kan bestemme det hele.  

 

 



 
 

44 

 

Opsamling 

Når borgere ønsker at påtage sig rollen som opstiller, må de altså engagere sig i fællesskaber i 

form af vindmøllelaug. Dette er især vigtigt når projekterne i dag er så store og dyre som de er, 

med de moderne vindmøller.  

Når flere vindmøllelaug bliver etableret, er man nødsaget til at oprette flere selskaber. Dette er 

grundet i at der er nye anpartshavere og det derfor sjældent - for ikke at sige aldrig - vil være 

præcis den samme sammensætning af anpartshavere. Disse selskaber kan dog stadig kører 

under samme bestyrelse, hvilket har været tilfældet i både Næstved og på Ærø. 

For at sikre den brede lokale forankring kan andelene i vindmøllerne sættes til salg med 

forskellige former for loft på hvor mange andele hver person kan købe. Slutteligt kan den 

demokratiske indflydelse for anpartshaverne sikres gennem ordninger med et maksimalt antal 

stemmer vedrørende beslutninger om vindmøllelaugenes virke. 

  



 
 

45 

 

8.0 Modstandsgruppernes holdninger 
 

Følgende kapitel vil følge op på kapitel 6 og 7, ved at forholde de meget generelle forhold og 

aktører, i og omkring vindmølleplanlægningen, til de udførte interviews i forbindelse med denne 

rapport. Dette vil give et billede af hvordan de forskellige aktører har spillet ind over for 

hinanden, samt hvilken oplevelse borgerne i modstandsgrupperne står tilbage med i denne 

sammenhæng. 

 

Som det fremgår af teorien omkring social- og lokal accept i afsnit 4.1, er det nødvendigt at 

forstå borgernes holdninger til specifikke vindmølleprojekter. For på trods af den generelle 

opbakning til vindmøller, møder stadig flere vindmølleprojekter på land modstand fra lokale 

borgerforeninger. 

Joyce McLaren Loring lavede et studie i 2006 i England, Wales og Danmark, om hvilke faktorer 

der er nødvendige for at vindmølleprojekter kunne lykkes med en opnåelse af lokal accept. Hun 

kom frem til, at selvom det er fedt med lokal opbakning, er det ikke nødvendigt for succes, men 

lokal modstand derimod kan betyde at projektet ikke vil lykkes. Med andre ord er det vigtigere 

ikke at have lokalbefolkningen imod sig, end at have dem med sig. (McLaren Loring 2007) 

Men hvad er det så helt præcis borgerne er imod? For at undgå eller imødekomme borgernes 

modstand er vi nødt til at forstå den. Der er tidligere blevet talt om en NIMBY (not in my 

backyard) holdning, hvor borgerne bare er sure over at vindmøllerne skal stå hos netop dem, 

men denne rapport breder begrebet ud og forsøger at forstå de bagvedliggende holdninger. For 

at få et indblik i disse holdninger er tre modstandsgrupper i Næstved Kommune og én på Ærø 

blevet interviewet. 

 

8.1 Modstandsgrupper 

Men hvem er disse modstandsgrupper? I dette projekt er tre grupper blevet interviewet i 

Næstved kommune og en i Ærø kommune, som alle er medlemmer af Landsforeningen Naboer 

til Kæmpevindmøller. Modstandsgrupperne består typisk af en lille håndfuld borgere, som er 

meget engagerede i projektet, med opbakning af en større skare af tilhængere, der ligger lidt 

mindre arbejde i det. I Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge er de eksempelvis 

en arbejdsgruppe på fire personer, der har startet gruppen, med 32 medlemmer i foreningen. 
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Det er den samme tendens hos Sparresholmgruppen (Hees 2016). Det hele foregår på frivillig 

basis da det er noget de laver i deres fritid.  

Det er typisk borgere fra et lokalområde, der er imod et konkret vindmølleprojekt i deres 

umiddelbare nærhed. Ofte er det reaktive borgere der ikke er aktive inden for politik og 

planlægning eller i lokalområdet generelt, som er blevet fortørnede over pludseligt at høre om 

et kommende vindmølleprojekt i nærheden. Jytte Pein fortæller hvordan deres modstandsgruppe 

startede: “Det startede omkring, at vi lige pludselig, og det var lige pludselig, blev 

opmærksomme på hvad det var der var ved at foregå lige ud i vores baghave, uden nogen af os 

vidste det” (Pein 2016, 02:47). Der er altså tale om reaktive borgere, der ikke har været med i 

idéfasen forud for den kommunale planlægning og ikke har fanget informationen. 

8.2 Modstandsgruppernes holdninger 

I de følgende afsnit udbredes modstandsgruppernes holdninger. Holdningerne er fundet gennem 

forskningsinterviews og er grupperet i forhold til hvad respondenterne er utilfredse med eller 

bekymrede for. Da denne undersøgelse er kvalitativ og ikke søger at være repræsentativ for alle 

modstandsgrupper, skal de holdninger der præsenteres blot ses som værende til stede. Der 

skelnes ikke mellem hvor mange af grupperne der har udtrykt dem. Der skelnes heller ikke 

mellem de forskellige grupper af samme årsag. De forskellige holdninger der kommer til udtryk 

fortolkes for at kunne kortlægge den bagvedliggende årsag til irritation. 

 

Fysiske problemer med vindmøller 

Under interviewene nævnte alle respondenterne en række fysiske gener fra vindmøllerne, som 

de enten oplevede eller frygtede ville påvirke dem.  

 

Støj 

En af kerne problemerne ved vindmøller, som de interviewede udtrykker bekymringer for, er 

støj. Vindmøllernes vinger larmer, men skal overholde en støjgrænse på 44 dB ved 8 m/s 

vindhastighed udenfor huse. Men selvom der ikke kan dispenseres for reglerne om hvor meget 

vindmøllerne må larme, er naboerne ikke tilfredse. Eksempelvis nævner Heidi Jensen, at den 

nuværende minimumsgrænse for placeringen af vindmøller i forhold til beboelse er alt for lav, 

grundet støjgener: “Det burde være forbudt at sætte en mølle op under ti gange højde.” (Jensen 

et al. 2016, 50:10) 
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Et andet aspekt af støjen som borgerne er bekymrede for, er den lavfrekvente støj. Lavfrekvent 

støj er lydbølger mellem 20-160 Hz og opfanges som en dyb brummen. Det som borgerne frygter 

er de endnu ukendte mulige gener der kan være ved lavfrekvent støj: “vi ved jo endnu ikke om 

det [lavfrekvent støj] har noget på helbredet. Det ved vi jo ikke. Det har vi hørt det har” (Jensen 

et al. 2016, 35:37). 

 

Da der indtil nu har været sporadisk selvrapporterede sundhedsgener blandt naboer til 

vindmøller, men ingen afgørende data, er Kræftens Bekæmpelse i gang med at udarbejde en 

større undersøgelse af helbredsgener. Flere af respondenterne nævner denne undersøgelse og 

ønsker, at planlæggerne skal vente med at sætte flere vindmøller op til denne undersøgelse er 

færdig: “Vi ved ikke hvad vi bliver udsat for. Og vi synes jo godt at vi ku’ vente med det, til den 

der undersøgelse Kræftens Bekæmpelse laver, før at vi sætter noget i gang. Men det var vores 

borgmester ikke indstillet på.” (Jensen et al. 2016, 1:40) 

 

Et andet element hvor borgerne giver udtryk for bekymring er den måde støjberegningerne 

bliver foretaget på. Som det er nu, bliver støjen målt ved kilden (vindmøllen) og efterfølgende 

beregnet ved hjælp af nogle standardiserede formler for udbredelsen af lyd over terræn. Disse 

beregninger tager dog ikke højde for bl.a. jordbund og husenes type, som kan have en effekt 

på lydens udbredelse over jorden og derfor er borgerne uforstående overfor denne metode. De 

ikke er interesserede i en støjberegning, men en støjmåling der tager højde for netop deres 

situation, som Heidi Jensen udtaler:   

 

De huse man beregner på (...) bliver der ikke taget højde hensyn til at huse herude, 

vores er fx fra 43, de er bygget på en anden måde end man gør det i dag. Der er 

mere isolering i i dag og sådan nogle ting. Så i bund og grund kunne støj der kom 

derudefra godt blive forstærket i rummene og være endnu stærkere. Og det tager 

man ikke hensyn til. Og man har ikke mulighed for at klage over det. 

(Jensen et al. 2016, 50:20) 

 

Flere af respondenterne ønsker at der foretages en måling af støjen ved eller i deres hus, hvilket 

dog er problematisk, da man ikke kan måle den reelle støj vindmøllen før den er sat op. 
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De går videre til at snakke om, at man burde lave rutinemæssige målinger ved husstandene for 

at sikre at støjgrænserne ikke bliver overtrådt: 

 

“man skulle gøre borgerne sikre og trygge ved at lave nogle målinger på dem 1 

eller 2 gange om året, hvor vi sikrer at vi har adgang til logbogen så vi ved at der 

ikke bliver skruet ned for dem, når de ved at der kommer en ud og måle, men at 

vi som borgere er sikre på at de overholder deres aftale.”  

(Jensen et al. 2016, 50:20) 

 

De er altså ikke bare bekymrede for støjen, men også bekymrede for, at beregningerne er 

manipulerede. I kraft af at det er den samme myndighed der skal godkende VVM, 

støjberegninger og give dispensationer, mistænker modstandsgrupperne myndighederne for at 

fuske med støjberegningerne, VVM eller lignende, eller blot ignorerer resultaterne. “De bliver 

ikke overholdt, man fusker bare med resultaterne” (Lange & Lange 2016, 01:30). 

 

Men hvor kommer denne frygt for vindmøllestøjen fra? Enkelte af respondenterne bor ved siden 

af en motorvej, som støjer betydeligt mere, men som ikke opfattes som et ligeså stort problem 

(Pein 2016). Bo Kiersgaard fra Næstved kommune fortæller også, at folk der bor i nærheden af 

vindmøller ikke er lige så trodsige mod idéen som de der ikke gør: “Det betyder noget, at folk 

har nogle [vindmøller] i baghaven som de kan forholde sig til. Så er de ikke lige så bekymrede” 

(Kiersgaard 2016, 08:09). 

Når de er bange for at støjen fra vindmøllerne vil være for høj samt hvordan den lavfrekvente 

støj kan påvirke kroppen på endnu ukendte måder, kan det tolkes som om at det i virkeligheden 

handler om frygten for det ukendte, 

 

Skyggekast og refleksion 

Skyggekast og solreflekser fra vindmøller er andre gener som der typisk bliver udtrykt 

bekymring for blandt naboer til kommende vindmøller. Det bliver også nævnt af en af 

respondenterne (Lange & Lange 2016) og en anden snakker om at også disse beregninger er 

standardiserede og tager ikke højde for den enkelte borgers situation (Jensen et al. 2016, 

47:50). Det virker mest som, at det er noget borgerne har hørt er et problem, men som de ikke 

selv har forholdt sig til. 
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Landskabelig påvirkning 

Vindmøller skal placeres i det åbne land jf. Planloven, hvilket er til irritation hos 

modstandsgrupperne da den landlige idyl er vigtig for respondenterne: “Og freden og roen. Altså 

… vi er jo flyttet herud fordi vi godt kan lide landet, og kan lide fred og ro” (Jensen et al. 2016, 

7:31). Den landskabelige påvirkning som vindmøllerne har, altså at de ikke nødvendigvis ser 

særligt godt ud i landskabet, er også noget som modstandsgrupperne nævner: 

 

“Det er et rigtig dårligt område fordi det er et område faktisk stort set fri for tekniske 

anlæg i forvejen. der er ikke nogen tårne eller noget der stikker op. Plus det 

naturmæssige, det er en rigtig dårlig placering. Vi forstår slet ikke at de har udpeget 

det her, altså bortset fra at der ikke er nogen modstand her.”  

(Hees 2016, 24:46)  

 

Vindmøllernes landskabelige påvirkning er ellers et af de centrale fokuspunkter, som Næstved 

kommune tager højde for når de foretager den overordnede vindmølleplanlægning (Kiersgaard 

2016,14:22). Det kan dermed tyder på, at der er en uoverensstemmelse mellem borgernes og 

kommunens opfattelse af hvad der er de vigtigste forhold, som der skal tages højde for i 

landskabet. Denne uoverensstemmelse er forståelig, men er nok svært at gøre noget ved idet 

embedsmanden har en hel kommune at forholde sig til mens borgerne til vindmøllen kun skal 

forholde sig til lige præcis dennes egen udsigt.  

 

Flere af respondenterne giver også udtryk for, at de vindmølleprojekter de er modstandere af 

slet ikke er optimalt placeret i forhold til vind og dermed energiproduktion: “Når man så 

begynder at grave lidt i det, altså den her placering her, den er ret dårlig vindressourcemæssigt 

set” (Hees 2016, 5:33).  

Vindforholdene er stort set ens i hele kommunen, og det er derfor ikke en nødvendighed for 

Næstved Kommune, at udpege områderne med de absolut bedste vindressourcer, idet at der 

også skal tages højde for en lang række andre kriterier. Kommunen tager dog højde for 

vindforholdene i området. Og som Bo Kiersgaard udtaler: “Hvis opstilleren kan tjene penge på 

det eller mener at det er et godt projekt, jamen så er det et godt projekt” (Kiersgaard 2016, 

15:01). Her hentyder han til, at hvis den beregnede økonomi i et vindmølleprojekt er god, 

kræves det at vindressourcen i området også er god.  
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Opsamling 

For de fysiske gener handler det især om frygten for det ukendte. De ved eller forstår ikke hvad 

vindmøllerne konkret kommer til at have af fysiske konsekvenser, men modstanderne frygter 

det værste. Derudover kan de have en tendens til at tillægge myndigheden nogle hensigter om, 

at de planlægger vindmøllerne ud fra et regelsæt, der ikke tager højde for borgernes levevilkår. 

Dette tyder på at kunne medføre nogle bagvedliggende frustrationer hos borgerne, hvor de 

således projicerer frustrationer over på de fysiske gener. Det vil sige at de fysiske gener bliver 

grobund for alt ondt, selvom skoen egentligt også trykker andre steder. 

 

Processen for vindmølleplanlægning 

Den måske største frustration blandt borgerne er den manglende inddragelse og information i 

processen.  

 

Det allerførste projekt ligger 5 år tilbage (…) med tre møller på op til 130 meter, 

tror jeg det var, og så hørte vi ikke rigtigt mere og der blev ikke gjort nogen 

indsigelser imod det, placeringsmæssigt og det ene og det andet. Det næste vi 

hører er så lige pludselig fire møller på 150 meter, der er rykket betydeligt tættere 

her på. Og så er det at vi begynder at gå i gang med indsigelser og sådan noget.  

(Jensen et al. 2016, 20:03) 

 

Vindmølleprojekter kan nå at ændre sig meget i løbet af deres behandlingstid og borgerne giver 

her udtryk for, at de ikke er blevet informeret eller forsøgt inkluderet i beslutningen for disse 

ændringer. Så selvom de er opmærksomme på et kommende vindmølleprojekt, som de egentlig 

acceptere, føler de sig stadig overrumplede når projektet ændrer sig, uden at de opfanger denne 

information. 

 

Ydermere oplever borgerne at projektet ændrer sig efter at planerne er vedtaget. De hører 

måske om et projekt om at rejse fem 2 MW-møller, som så bliver ændret til tre 2,3 MW-møller, 

hvilket de accepterer, men så er det alligevel 2,6 MW-møller der kommer op. De forsøger at 

sætte sig ind i hvad projektet præcis drejer sig om og forholder sig til de konkrete forslag der 

kommer, men så oplever de, at VVM eller lokalplaner ikke bliver præcist overholdt  
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Og så i VVM’en og i lokalplanen, der har man lavet en 3,3 MW og så har man, nu 

her, bare hævet det til 3,6. Og uden at, altså det har vi jo selvfølgelig spurgt 

kommunen om, ‘hvordan kan man gøre det, og godkende det uden, at man også 

gøre os opmærksomme på det?’”  

(Jensen et al. 2016, 10:00) 

 

Dette er igen med til at skabe en følelse af manglende informering, uretfærdig behandling og 

udemokratiske beslutninger hos borgerne. 

 

Information  

Kilde: Wulffmorgenthaler 1 

Et forslag til en kommuneplan skal igennem en offentlig høringsperiode på otte uger jf. 

Planloven. Derfor skal offentligheden informeres når vindmølleområderne bliver udpeget i 

kommuneplanen, og igen når der bliver lavet lokalplan og VVM for det pågældende område. Men 

denne informering af offentligheden kan ifølge lovgivningen foregå udelukkende digitalt. Kun 

borgere bosat i planområdet eller andre betydeligt påvirkede beboere, skal informeres skriftligt. 

Derfor fortæller flere af de interviewede at de først opdagede planerne om vindmøller meget 

sent i processen og af indirekte veje.  

 

“Vi føler alle sammen at de har taget røven på os, lige ud. De har været dygtige til 

at manipulere og vi har ikke opdaget at de har manipuleret med os. Og vi har ikke 

fået den information som vi skal have, eller jo, men en lille notits i en ugeavis er jo 

ingenting. Hvad med min nabo på 85 og 87, man kan da ikke forvente at de går på 

nettet og finder den information.”  
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(Pein 2016, 38:58) 

 

De er tydeligvis ikke tilfredse med den måde informationen kommer ud til borgerne på, når det 

kun foregår digitalt eller i lokalavisen, som loven foreskriver. Igen bliver myndigheden tillagt 

ondskabsfulde hensigter om, ikke at ville informere lokalområdet og de reaktive borgere, som 

ikke har fanget informationen, formoder at de bevidst er blevet holdt uden for indflydelse, på 

trods af at den lovpligtige informering er sket. 

I stedet opdager de reaktive borgere vindmølleprojekterne af andre kilder, typisk fra naboer som 

allerede er blevet sure på projektet. Dermed får de et meget negativt indtryk af projektet fra 

starten af, hvilket er med til at kickstarte deres frustrationer og modstand. Heidi Jensen 

fortæller: 

 

“Vi [Heidis familie] har boet her i 5½ år - og da vi flyttede ind havde vi ikke hørt 

noget, hverken fra lokale eller nogle andre, om at der kom møller. I den tid vi har 

boet her, er vi ikke blevet gjort opmærksomme på det via noget brev eller noget 

som helst, før Bonnie[lokal borger] kommer ned og vi skal underskrive nogle 

ting[en underskriftindsamling imod de kommende møller]. Det er først der vi bliver 

gjort opmærksomme på det - ellers har vi aldrig hørt om vindmøller før. Det er ikke 

noget der er gjort tydeligt.”  

(Jensen et al. 2016, 22:40). 

 

Borgermøder 

Der skal afholdes flere borgermøder i løbet af vindmølleplanlægningen, hvor borgerne får 

mulighed for at høre om projekterne direkte fra myndigheden og opstillerne. Ved disse møder 

er der mulighed for at opklare eventuelle misforståelser og bekymringer som borgerne måtte 

have, så der i stedet kan foregå en saglig dialog om kommunens og borgernes ønskede udvikling 

i lokalområdet. Men sådan går det sjældent og borgerne fra modstandsgrupperne giver udtryk 

for stor frustration over disse møder. De kommer med historier om dårlig opførsel og nedladende 

sprogbrug fra opstiller og myndigheder, som for eksempel når Heidi Jensen siger  
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Når der sidder en hel masse, som har siddet og været imod 

det[vindmølleprojektet], så giver man jo ikke hinanden et kram når det er blevet 

vedtaget. Og ikke gå ned på 2. sal og lave ‘high-fives’ når det går igennem.  

(Jensen et al. 2016, 39:20) 

 

Derudover oplever borgerne ikke at møderne har nogen dialogskabende funktion. Ifølge 

lovgivningen har borgermøderne et redegørende formål jf. §§ 9 og 15 stk. 6 i lov om fremme af 

vedvarende energi, og det var i denne situation også det kommunen anvendte mødet til, som 

Bo Kiersgaard siger: “De [lokale borgermøder] virkede godt. (...) Vi gjorde det på den måde at 

vi mest fokuserede på at svare på folks spørgsmål.” (Kiersgaard 2016, 35:06). Næstved 

Kommune ønskede dermed at anvende disse møder til at begrunde kriterierne for valget af 

områderne og afklare eventuelle misforståelser, og dermed ubegrundede bekymringer borgerne 

måtte have. Men borgerne kommer med en forventning om at kunne diskutere og påvirke 

forskellige aspekter af projektet, hvilket ikke stemmer så godt overens med kommunens ønske 

om at informere. Jytte Pein fortæller her om hendes oplevelse med et borgermøde: “Så blev vi 

inviteret til nogle borgermøder, som var vildt mærkelige. Vi gik alle sammen hjem med den der 

‘hvorfor er vi inviteret? hvad skal vi her?’ alt er jo på forhånd klappet af” (Pein 2016, 03:32).  

Heidi Jensen forklarer situationen meget godt: “Der er jo ikke noget inddragelse i det på den 

måde, fordi ved inddragelse har man også en form for indflydelse. Det er bare 

informationsmøder” (Jensen et al. 2016, 53:58). De sidder tilbage med en oplevelse af, at det 

hele er afgjort på forhånd og at mødet og “inddragelsen” af dem som borgere ikke indebærer 

nogen reel indflydelse. Andre giver udtryk for at de slet ikke føler sig inviterede, som Willem der 

siger: “Vi er aldrig blevet inviteret til noget som helst, vi har inviteret os selv” (Hees 2016, 7:30). 

 

Dermed er der en uoverensstemmelse mellem kommunens og borgernes opfattelse af disse 

møder, men borgernes forventninger er slet ikke så forskellige; de ønsker alle at blive hørt. 

Kommunen vil gerne have, at borgerne hører hvad det er projektet går ud på og hvorfor det er 

en god idé mens borgerne vil gerne have, at kommunen hører efter hvad de har at sige samt 

giver dem mulighed for at debattere og påvirke projektet. Begge parter vil gerne høres, men 

begge parter glemmer at lytte til hinanden. Resultatet er ikke en bedre forståelse af hinandens 

synspunkter, men snarere en forøgelse af borgernes frustrationer med systemet og processen.  
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Der skal altså gøres mere ud af dialogen mellem borgere og kommune i den del af processen 

hvor borgerne stadig kan få indflydelse på projekterne. Især de reaktive borgere, som 

modstandsgrupperne hører under, kræver en ekstra indsats at få inddraget tidligt i processen. 

 

 

Behandling af borgernes klager 

I løbet af offentlighedsperioden, hvor de lovpligtige borgermøder også finder sted, kan borgerne 

komme med høringssvar til kommuneplanforslaget, VVM-redegørelsen eller hvad der nu er i 

høring. Alle disse høringssvar skal kommunen forholde sig til og vurdere på et sagligt og grundigt 

niveau, før forslaget kan vedtages. Det er her borgernes demokratiske ret er sikret og her de 

kan påvirke projekterne, hvis nogle elementer er lovstridige. Men borgerne oplever ikke at deres 

klager bliver taget alvorligt: “Der har de også overholdt de høringer man skal have, men det er 

bare måden at de bliver bare fejet af. Man bliver overhovedet ikke hørt” (Lange & Lange 2016, 

28:10), eller også får de aldrig svar på om høringerne eller klagerne er blevet behandlet eller 

hvad afgørelsen af klagen er blevet, før det er for sent. Jytte Pein fortæller her om hendes 

oplevelser:  

 

det som vi alle sammen virkelig virkelig synes var forargeligt, det var, at vi har jo 

indgivet op til flere klager som lå i ankenævnet. Jeg tror vi havde fem-seks stykker 

inde hver gang. (...) De lå jo og ventede på at vi skulle få en afgørelse, ringe, og 

inden vi nogensinde fik en afgørelse på noget som helst i ankenævnet der, var 

møllerne i gang og stod og kørte. (...) Vi fik at vide to måneder efter at møllerne 

var færdige med deres indkøringsperiode, at vores klager har alle sammen fået 

tomlen ned. 

(Pein 2016, 14:36) 

 

Når de demokratiske processer, som sikre at borgerne mulighed for at bliver hørt, ikke virker, 

er det ikke så mærkeligt at de bliver frustrerede. De sidder tilbage med en følelse af 

ligegyldighed, som Jytte Pein også giver udtryk for: 
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Så skal der være en høringsfase, og det kunne vi jo godt forstå - på en måde men 

- på den anden side så, hvorfor skal der være det? Hvorfor skal vi spilde vores tid 

på det? Fordi det var så tydeligt, at det var besluttet. Der var ikke noget at komme 

efter.  

(Pein 2016, 03:50) 

 

For at inddragelsen af borgerne skal fungere, kræver det altså at kommunen tager dem seriøst 

og besvarer deres henvendelser. Dette skal gøres selvom der måske kommer mange 

høringssvar. Når de officielle kommunikationsveje ikke fungerer, forstærkes den mistillid til 

myndigheden, som også er kommet til udtryk, øges borgernes følelse af magtesløshed. 

 

Køberetsordningen og værditabsordningen 

Køberetsordningen og værditabsordningen, som er skrevet ind i loven om fremme af vedvarende 

energi, for at sikre naboernes interesser og den lokale forankring, kommer også under kritik.  

De interviewede borgere frygter at deres huse vil miste værdi af at ligge i nærheden af store 

vindmøller og derfor bliver svære at sælge: “Vi kan ikke sælge vores ejendomme. De er 

værdiløse. Der er ikke nogle der er interesseret i at bo så tæt på dem” (Pein 2016, 21:00). Netop 

derfor indførte folketinget i 2009 værditabsordningen, som sikrer naboer til vindmøller en 

økonomisk kompensation, hvis der sker et værditab af deres ejendom. Modstandsgrupperne 

mener dog ikke at værditabsordningen er god nok. Heidi Jensen fremhæver at kompensationen 

ikke tilsvarer værditabet: “I forhold til erstatning - fordi man har jo nogle vurderinger på hvor 

meget man kan tabe, altså hvis du skal sælge et hus … og de erstatninger er simpelthen for 

små” (Jensen et al. 2016, 15:05).  

Flere er også utilfredse med, at ordningen ikke er gældende for hele ejendommen, men kun for 

beboelse, som Heidi Jensen forklare:  

 

Nu kan du tage vores ejendom. Der har vi noget bygning ved siden af, vi har 

almindeligt hus, stuehus, og så har vi noget stald og noget ridehus og noget lade. 

Det piller man simpelthen fra og så tager man kun ud fra stuehuset. Så laver man 

en beregning på, hvad koster stuehuset og så laver man en erstatningsberegning 

ud fra det. Og det kan man jo ikke bare gøre - for man skal jo tage en ejendom 

som en helhed. 
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(Jensen et al. 2016, 15:21) 

 

Køberetsordningen skal sikre at de lokale kan få del i den økonomiske fortjeneste ved 

vindmøllerne, så det ikke kun går til opstilleren eller folk udefra. Selvom Niels Lange fortæller, 

at en af deres naboer har valgt at købe anparter og lade fortjenesten gøre det op for evt. gener 

(Lange & Lange 2016, 36:05), er det ikke indstillingen blandt de organiserede 

modstandsgrupper. De ønsker ikke at investere i et projekt som de er imod eller frustrerede 

over, som Niels Lange og Heidi Jensen siger: “Det er jo klart, vi kan ikke både kæmpe imod og 

så købe anparter” (Lange & Lange 2016, 36:00), “Nej! Hvorfor skulle vi gøre det når vi er imod 

dem. Nej det ville være lidt dobbeltmoralsk.” (Jensen et al. 2016, 24:55).  

Selvom de skulle ønske at investere, mener Heidi at de blot 20% af anparterne ikke giver nogen 

reel indflydelse på forretningen, da de resterende 80% stadig vil være ejet af opstilleren eller 

udefrakommende. Det vil derfor stadig være opstiller der bestemmer det hele:  

 

Det blev højt og tydelig sagt til opstillermødet, at alle de anparter, der ikke blev 

solgt, dem overtog de bare. Og i forvejen havde de jo majoriteten fordi det kun er 

20%, der bliver udloddet, så sidder de på 80%. Og det vil sige at de har håndsret 

over hvad og hvem der skal styre alt det der. (…) man stemmer efter hvor mange 

anparter man har. Og eftersom de der to eller tre, de sidder på hovedparten af 

anparterne, så er andre stortset frataget enhver indflydelse i projektet.”  

(Jensen et al. 2016, 26:26) 

 

De juridiske tiltag der er lavet for at sikre borgernes interesser er ikke nok til at sikre 

opbakningen fra de borgere der er negativt stemt. Værditabsordningen sikrer ikke nødvendigvis 

det reelle værditab af boligen og køberetsordningen hjælper ikke noget, når borgerne er negativt 

stemt. Så selvom intentionerne med lovene er gode nok, så løser de ikke problemet med den 

organiserede modstand mod møllerne. 

 

Mistillid til systemet 

De interviewede modstandsgrupper udtrykker altså en generel mistillid til systemet. På Ærø 

kørte der en sag om inhabilitet blandt beslutningstagerne i kommunalbestyrelsen fordi flere af 

dem var andelshavere i det kommende eller tidligere vindmøllelaug. I den forbindelse finder 
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borgerne det også mistænkeligt og forvirrende, at de forskellige vindmøllelaug bliver kørt af det 

tilnærmelsesvist samme selskab. På Ærø såvel som i Næstved har vindmøllelaugene løbende 

opstillet flere vindmøller siden de startede i 1980’erne og de bliver så kaldt Ærø vind 1, Ærø vind 

2 osv. eller SSV 1, SSV 2 osv. Dette gør det svært at gennemskue hvem der er involverede i et 

nyt vindmølleprojekt og mistænkeligt når politikerne måske ejer anparter i et af vindmøllelaugets 

tidligere projekter. 

 

Hvis i læser det der[Artikel i Jyllands Posten], så vil i se at de havde alle sammen 

vindmølleaktier. Det der er i det her, det er at den findes i Ærø Vind 1, 2, 3 og 4, 

det samme firma, det samme personer, man skynder sig bare at kalde det Ærø 

Vind 1, vind 2, vind 3 og vind 4  

(Lange & Lange 2016, 03:30)  

 

Hans Madsen fra Sydvestsjællands Vindmøllelaug forklarer dog, at denne konstruktion er en 

juridisk opbygning der giver mening i forhold til, at der er forskellige anpartshavere (Madsen 

2016), men denne konstruktion er brænde på bålet for de borgere der i forvejen har mistet troen 

på beslutningstagerne. 

 

I forbindelse med rejsning af vindmøller gives der ofte en række dispensationer fra forskellige 

beskyttelseslinjer eller lignende. På Ærø er der eksempelvis givet dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, som ellers forhindrede et af vindmølleprojekterne, og det er svært for 

borgerne at forstå:  

 

Så er der det som vi slet ikke kan fatte, at man kan sætte dem indenfor 

strandbeskyttelseslinjen. Du må sgu ikke plante et træ, og jeg måtte ikke sætte 

mit hestehegn helt ned til træerne pga. at der var strandbeskyttelseslinjer dernede. 

(Lange & Lange 2016, 02:15) 

 

På en lille ø som Ærø er det dog stort set umuligt at bygge noget som helst uden at få 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, men det påvirker borgernes retfærdighedssans når 

det sker. Strandbeskyttelseslinjen er ellers en af de dispensationer som kommunen ikke står 
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for, men som de skal ansøge naturstyrelsen. Alligevel giver det en oplevelse af, at “systemet” 

bare dispenserer for sig selv for at varetage egne interesser. 

Denne opfattelse af at der bliver givet dispensationer for alt hvad der står i vejen for at opstille 

vindmøller, går igen blandt andre modstandsgrupper: “Det bliver skubbet til grænsen hele tiden. 

Der blev kastet om sig med dispensationer for det ene og det andet. Det er bare sådan en 

gavebod. Åbyggelinje og skovbyggelinje blev der bare dispenseret fra” (Jensen et al. 2016, 

32:30). Dette giver borgerne en følelse af, at kommunen er ligeglad med anden lovgivning og 

bare vil have vindmøllerne op for alt i verden. Dette er yderligere problematisk hvis man 

mistænker beslutningstagerne i byrådet og kommunalbestyrelsen, eller de ansatte 

embedsmænd i kommunen, for at have personlige økonomiske interesser i projektet. 

 

Generel skepsis og spekulationer 

På trods af alle deres frustrationer er borgerne ikke grundlæggende imod vindmøller. “Principielt 

har vi jo ikke noget imod vindmøller, for min skyld kan de godt sætte vindmøller op, alt det de 

har lyst til” (Pein 2016, 17:30). Den socio-politiske accept er der til dels, men de begynder at 

tvivle på vindmøllernes plads i den grønne omstilling, som Lisbeth Lange selv siger: “Jeg tror 

ikke det bliver vind, jeg tror der kommer en masse nye ting inden det bliver rigtigt udbygget” 

(Lange & Lange 2016, 0:38). De er altså blevet skeptiske overfor, hvorvidt vindmøllerne 

overhovedet har de grønne energi fordele som der ligger til grund for at bygge dem.  

 

Borgerne sætter vindmøllerne ind i den generelle fortælling om landdistrikternes tilbagegang og 

“Udkantsdanmark” og sidder tilbage med en følelse af, at vindmøllerne bliver dem påduttet og 

at de bare skal fungere som skraldespand for københavnernes grønne omstilling:  

 

Og hvad var det de sagde? Der skal ydes ofre. Ja goddav, så længe det ikke er 

hende, der sidder derinde midt i byen, der er de ikke berørt af noget vel - ud på 

landet med det. Og det er så også en anden side af sagen, alle de her møller de 

havner eddermame ude i Udkantsdanmark, vi er eddermaneme trætte af at være 

skraldespand kan jeg godt hilse jer at sige.  

(Lange & Lange 2016, 07:30)  
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Vindmøllerne bliver altså en del af en større historie om ulighed og uretfærdighed, hvor byboerne 

træder på landboerne. Flere af modstandsgrupperne i Næstved kommune påpeger også at 

Frederiksberg Kommune har købt andele i vindmøllerne ved St. Røttinge og det forstærker 

opfattelsen af “Udkantsdanmark” som skraldespand. 

Det er derfor vigtigt at have lokale aktører og investorer med, for at undgå at vindmøllerne bliver 

en del af følelsen af undertrykkelse af Udkantsdanmark. 

 

Under interviewene kom borgerne flere gange ind på historier, som ikke nødvendigvis berørte 

deres sag, men som gav udtryk for en generel skepsis og mistanke om at “Vindmølleindustrien” 

er korrupt. For eksempel spekulerer Lisbeth Lange: “Og Vestas er stadig i Danmark. Hvorfor tror 

man måske, at de stadigt er i Danmark? Kunne man forestille sig at der var lavet en aftale? … 

jeg har ikke noget at have det i, men det ville ikke undre mig i hvert fald” (Lange & Lange 2016, 

33:28). 

En anden historie, der kom op flere gange, er Aalborg Universitets fyring af akustik-professor 

Henrik Møller, som ofte har udtalt sig kritisk overfor støj fra vindmøller og de gængse 

beregningsmetoder.  

 

“Altså de[Landsforeningen for Naboer til Kæmpevindmøller] fik jo et samarbejde op 

og stå med professor Møller der. Han fik jo også lavet sin egen lydmåler, men den 

er jo blevet forbudt. Den er låst væk af Aalborg Universitet. Han blev jo fyret - og 

den der måler, som har været ude og måle, og som har målt forskellige steder i 

Jylland, med alt for høje værdier af lavfrekvent støj. Men den der måler der er jo 

ejet af Aalborg Universitet … og nu er den låst helt væk, den må slet ikke bruges 

mere. Men de har jo også et samarbejde med Vindmølleindustrien og sådan noget 

- ja det er jo næsten kriminelt.” 

(Hees 2016, 16:45(del 2)) 

 

Det ses altså som et tegn på, at vindmølleindustrien og staten bevidst skaffer skeptikere af 

vejen, ved at anvende deres magt inden for universiteterne. Mange af disse historier, som er på 

grænsen til konspirationsteorier, kommer fra Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller. De 

har egentlig ikke noget med modstandsgrupperne at gøre, men i deres frustration over den 

situation de sidder i, bruger de de argumenter de kan finde.  
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Stort set alle de adspurgte påpeger også at der er blevet holdt lukkede møder mellem 

vindmølleindustrien og regeringen forud for udarbejdelsen af den nyeste lovgivning på området. 

På den måde er det kun er de proaktives interesser der er blevet hørt og lovgivningen tilgodeser 

derfor kun dem. “Da man lavede vindmøllebekendtgørelsen i sin tid da var det jo for lukkede 

døre. Der er aldrig fundet et referat - hvad holdt de, syv møder eller sådan noget - og der er 

aldrig fundet et referat for de møder” (Jensen et al. 2016, 33:12). 

Til det svarer Henrik Steen Knudsen fra Ærø Energi- og Miljøkontor: 

 

det har der da helt sikkert! Jeg kender ikke en branche, jeg kender ikke noget hvor 

man ikke snakker sammen. Men netop med lovgivningen der spurgte man om de 

[Landsforeningen for Naboer til Kæmpevindmøller] ville være med, men de ville 

ikke være med”  

(Knudsen 2016 44:09). 

 

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at der gerne skulle være åbenhed omkring 

lovgivningsprocesserne, da modstandsgrupperne bliver dybt påvirket og ser det som et tegn på 

et korrupt system, hvilket måske er en overdrivelse. 

 

Grundet deres utilfredshed og følelse af at blive uretfærdigt behandlet, søger modstanderne 

efter argumenter, som de blandt andet finder hos Landsforeningen for Naboer til 

Kæmpevindmøller. Disse historier har ikke rigtig noget med deres situation at gøre, men de er 

til at skabe et fjendebillede af systemet og hele industrien med vindmøller. 

 

Opsamling 

Det er altså hovedsageligt støjgener af forskellig art, som modstandsgrupperne er bekymrede 

for. Derudover bliver de frustrerede og fortørnede over den proces der ligger før selve 

opsætningen af møllerne. De oplever at de bevidst ikke bliver inkluderet eller givet nogen 

indflydelse, da beslutningerne er taget på forhånd. De ser behandlingen som grundlæggende 

uretfærdig, med alt for mange dispensationer givet til fordel for vindmøllerne. 

 Derudover fortæller de adspurgte om en generel mistillid til hele systemet omkring 

rejsning af vindmøller og oplever at vindmølleindustriens interesser bliver vægtet højere end de 

lokale borgere der skal leve med møllerne. De fortæller om mistænkelige omstændigheder 
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omkring vindmølleindustrien og deres indflydelse på beslutningstagere og på Henrik Møllers 

fyring fra Aalborg universitet.  

Slutteligt mener modstanderne, at de lovmæssige initiativer der er lavet til at sikre deres 

interesser såsom køberetsordningen og værditabsordningen, som ellers skulle kunne løse nogle 

af disse problemer, ikke er gode nok. Køberetsordningen sikrer ikke demokratisk indflydelse 

ændrer heller ikke på, at modstanderne er lodret imod vindmøllerne og derfor ikke føler sig 

lokkede til at investere i dem. Værditabsordningen dækker ikke det reelle værditab i hele 

ejendommen, men kun i boligen. Så selvom ordningerne er gode tiltag, så forhindrer de ikke 

den organiserede modstand mod vindmøllerne. 

 

Overvejelser 

Hvad bunder alle disse frustrationer egentlig fra? Hvad er der sket siden det danske 

vindmølleeventyr startede som en folkelig bevægelse tilbage i 1980’erne til det nu opleves som 

en kamp mellem en korrupt industri og de uheldige borgere der er blevet dømt til at skulle leve 

med vindmøllerne? 

 Én ting er, at vindmøllerne er blevet meget større hvilket medfører at de lokale 

gener også er blevet større.“Dengang (i 80’erne) var vindmøllerne mindre og problemerne 

dermed også mindre, og ikke så vidtrækkende” (Jensen et al. 2016, 1:30). Bo Kiersgaard 

forklarer dog, at ældre vindmøller støjede i næsten samme grad, da deres motorer også støjede, 

mens moderne vindmøllers støj kun kommer fra vingernes sus. Det største problem kan derfor 

stadigt tolkes som værende den måde projekterne bliver gennemført på, hvilket til dels bliver 

bakket op af nogle af modstandsgrupperne. Eksempelvis udtaler Heidi Jensen: 

 

Altså i forhold til processen (...) er der jo bare blevet sendt nogle projekter ud til 

høring, i lokalområdet, som egentlig var færdige - ‘det her kommer, bum’. Hvis nu 

jeg som nabo i området havde planer om så stort et projekt, så var det første jeg 

ville gøre, det var sådan set lige at samle dem i lokalområdet og høre dem ‘at jeg 

går med planer om det her’. (...) det jo også er et spørgsmål om hvordan det blev 

grebet an helt fra starten af. 

(Jensen et al. 2016, 19:00) 
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Willem Hees udtaler ligeledes sin forundring over hvordan hans konkrete vindmølleprojekt er 

blevet udført: 

 

“Altså jeg tror bare at han[opstilleren] har grebet det helt forkert an. Fordi han 

skulle jo først og fremmest have snakket med os, så kunne han måske godt have 

fået lokal opbakning til det - hvad ved jeg. Hvis man lægger kortene på bordet fra 

starten af, i stedet for at prøve at luske det igennem, som man har følelsen af at 

man har prøvet på (…) så har man jo en rigtig dårlig start som vindmølleopsætter, 

tænker jeg.” 

(Hees 2016 10:15(del 2)) 

 

Alle modstandsgrupperne har lignende historier, om hvordan de er blevet overrasket af et nært 

forestående vindmølleprojekt i deres baghave og det er først i det øjeblik, at de føler sig løbet 

over ende, at de bliver sure. Niels Lange fra Ærø fortæller: “når man skader andre mennesker 

med det, er det ikke i orden. Når man bare kører hen over dem, så kommer der et eller andet 

op i folk” (Lange & Lange 2016, 24:09). Han går videre til at sige at de faktisk slet ikke er 

synderligt berørte af vindmøllerne i deres hjem, men at det er selve processen der ligger til 

grund for deres frustrationer og arbejde imod vindmølleprojektets gennemførelse:  

 

“Vi er jo ikke ramt så hårdt vel? Kun meget meget lidt ik, så vi havde accepteret 

det (“Nej det...”) ej, men vi havde måske ikke gjort noget, men så er vi blevet 

trukket med ind i det. Og så er vi blevet meget ophidsede over hele proceduren. Vi 

var ikke klar over at det var så grelt altså.”  

(Lange & Lange 2016, 27:43) 

 

Det er altså ikke nødvendigvis de fysiske gener der ligger til grund for den lokale modstand, men 

snarere en følelse af afmagt og uretfærdighed. 

Fra Niels Langes citat ovenfor kan man også se, at den første kontakt ikke kommer fra 

kommunen, men at de er blevet trukket med ind i det af en nabo. Hvis disse naboer allerede 

har et dårligt indtryk af kommunen eller vindmøllerne, eller selv har fået afslag på en ansøgning 

om dispensation for strandbeskyttelseslinjen for at bygge et skur, så kan de fra starten af, sætte 
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vindmølleprojektet i dårligt lys og hive andre borgere med i deres kamp mod vindmøllerne, som 

det er sket for familien Lange. 

Det er altså et problem for kommunerne at de ikke når ud til disse reaktive borgere tidligere i 

processen og får forklaret dem fordelene ved at få vindmøller op i kommunen, i stedet for at de 

skal føle sig overrumplede og manipulerede. For når de først får set sig sure på vindmøllerne og 

myndigheden i form af kommunen, så er det at de kommer på flere historier og forklaringer på 

hvorfor vindmøllerne, kommunen og hele industrien er korrupte, selvom det ikke direkte har 

noget med deres egen konkrete sag at gøre. 

 

En af de ting som modstandsgrupperne oplever som grundlæggende uretfærdigt er den 

manglende evne til at ændre noget. De oplever at alle beslutninger er taget i forvejen og hvis 

de påpeger nogle fejl bliver de bare fejet væk eller dispenseret. Bo Kiersgaard fra Næstved 

Kommune, kan godt forstå borgernes følelse af at blive kørt over af kommunen:  

  

Nogle synes det er frygteligt fordi de er blevet tromlet, eller føler sig tromlet af 

systemet og føler at det de siger har ikke nogen effekt, selvom at vi så har en 

høring og har skrevet det fint ind i vores hvidbog (...) så føler de at det ikke fører 

til noget. Og på en måde har de jo ret, fordi vi har fundet det bedste sted. Det er 

måske ikke et fantastisk sted, men det er det bedste sted. 

(Kiersgaard 2016, 26:24) 

 

Her kommer Næstved kommunes rationalistiske planlægningstilgang i karambolage med de 

kommunikative planlægningsværdier, hvilket går ud over borgerne. Det er problematisk for 

borgerinddragelsen og den indflydelse borgerne ønsker, når embedsmanden føler at han sidder 

med alle de rigtige svar. Det kan sagtens være at de kommunalt ansatte der sidder og arbejder 

med planlægning til daglig ved mere om vindmøller og placeringskrav end den menige borger, 

men til gengæld kan det lige så godt være at fru. Hansen nede ved gadekæret, bedre ved hvor 

man kan stille en mølle uden at det vil genere nogen.  

For at mindske eller undgå den organiserede modstand mod vindmøller, må embedsmanden 

droppe den rationalistiske planlægning og give borgerne mulighed for at få reel indflydelse på 

projektet gennem kommunikativ planlægning og tidlig inddragelse.  
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Modstandsgrupperne maler et fjendebillede af kommunen og tillægger dem økonomiske værdier, 

som de ikke nødvendigvis har: 

 

Principielt har vi jo ikke noget imod vindmøller, for min skyld kan de godt sætte 

vindmøller op, alt det de har lyst til. Men ikke så tæt på folk, og slet ikke 

havvnindmøller på land - Det gør det udelukkende for at spare nogle penge. (...) 

Det er simpelthen ren profit, jeg kan ikke se det er andet, det ikke fordi de er 

grønne eller noget - det er business. 

(Pein 2016, 17:30) 

 

De ser det altså som ren forretning for kommunerne når de beslutter at opstille vindmøllerne på 

land i stedet for på havet. Men embedsmændene i kommunen gør det af helt andre årsager: 

 

Der er jo de der 88.000 kr. man får pr. MW, men de går jo til nogle projekter vi 

ellers ikke ville have lavet. De må jo ikke puttes ned i kommunekassen. Der er jo 

heller ikke nogle arbejdspladser i det[i opførelsen og vedligeholdelsen]. (...) 

Energiforliget siger jo at vi skal opnå et antal MW på landsplan, så må vi bare sige 

når vi er en landkommune, der er masser af bykommuner de kan sgu ikke opstille 

de store vindmøller, de kan simpelthen ikke overholde kravene. Så selvom de gerne 

ville, så kan det ikke lade sig gøre. 

(Kiersgaard 2016, 38:22) 

 

Dermed gør de det ikke af økonomiske årsager, da de 88.000 kr./MW som kommunerne får af 

den grønne ordning, kun må bruges på initiativer der kan sikre den lokale accept eller forbedre 

rekreative og landskabelige værdier. Bo Kiersgaard udtrykker snarere en forpligtelse til at påtage 

sig en del af ansvaret for den fælles nationale vision om en grøn omstilling, som er blevet 

besluttet på Christiansborg. 

Jess Heinemann fra Ærø kommune fortæller ligeledes om en moralsk forpligtelse til at sætte 

vindmøller op, da forholdene er ideelle på øen: “potentialet på stedet her. Det er ca. det dobbelte 

af hvis du tager en vindmølle på Fyn eller inde i Jylland, så producerer de her næsten det 

dobbelte. Moralsk er det altså for gode placeringer til ikke at udnytte” (Heinemann 2016, 09:51).
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Embedsmændene er naturligvis underlagt politikernes beslutninger og de kan sagtens have 

andre intentioner med at presse på med vindmølleagendaen. Men der er umiddelbart en 

uoverensstemmelse mellem kommunens egentlige hensigter og de hensigter som de vrede 

borgere tillægger dem, når de føler at processen går hen over hovederne på dem. Denne 

uoverensstemmelse kan muligvis løses gennem saglig dialog, da det kan øge borgernes 

forståelse for kommunens beslutninger og ageren. 

 

Følelsen af uretfærdighed, som Maarten Wolsink (2006) fremlægger som den grundlæggende 

faktor for lokal accept eller mangel på samme, er gennemgående blandt de interviewede. De 

føler sig uretfærdigt behandlet af myndigheden, deres lokale politikere og embedsmænd, “Vi har 

også været inde og sætte spørgsmål til borgmesteren, til byrådsmøderne og sådan nogle ting. 

(…) Men det er ligesom at slå i en dyne, fordi så siger de bare “jamen vi overholder reglerne” og 

sådan noget.” (Hees 2016, 08:16(del 2)).  

De mener at det er uretfærdigt at opstiller eller investorer tjener penge på vindmøllerne, selvom 

de ikke selv ser det som en god forretning:  

 

Man kan jo også godt se til sådan et møde, hvem det er, der tjener pengene. Det 

kan vi jo sagtens se, det er jo ikke så svært at gennemskue. Advokaten gjorde et 

stort forsøg på at overbevise folk om at der var penge og tjene, men det var der jo 

ikke. Dem der tjener penge er jo dem der stiller møllerne op. De får jo størstedelen 

af gevinsten. De får jo kæmpe mange penge for bare at have dem stående i husleje 

for at bruge jorden  

(Jensen et al. 2016, 25:35) 

 

Det er denne følelse af uretfærdighed, som stammer fra det øjeblik de bliver overraskede over 

projektet, som de projicerer ud på andre faktorer. Det har ikke noget med dem at gøre, at Henrik 

Møller er blevet fyret, eller at Frederiksberg kommune har købt anparter i et vindmøllelaug i 

Næstved kommune, som modstandsgrupperne ikke selv ville købe, Det er den grundlæggende 

uretfærdighed som de forsøger at udtrykke. Landsforeningen for Naboer til Kæmpevindmøller 

hjælper så modstandsgrupperne til at finde flere uretfærdigheder så de har nogle outlets for 

deres frustrationer i form af kritiske argumenter, så de ikke bare står og råber op uden at blive 

taget seriøst. Flere af modstandsgrupperne bruger Landsforeningen for Naboer til 

Kæmpevindmøller, til at finde argumenter (Jensen et al. 2016, 44:10). Man kan på deres 
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hjemmeside finde mange af de historier, som flere af de interviewede modstandsgrupper 

refererer til (Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 2016). 

  

Mange af de kritiske holdninger som respondenterne giver udtryk for, er ikke nødvendigvis noget 

de har i forvejen. Det er snarere nogle de antager i kampen for deres rettigheder. Wolsink (2006) 

beskriver oplevelsen retfærdighed, som noget der kan ligge til grund for folks holdninger. Hvis 

man derfor kan sikre en ordentlig inddragelse og indsigt i processen op til opstillingen, så 

borgerne ikke føler sig uretfærdigt behandlede til at starte med, kan man muligvis undgå den 

hardcore organiserede modstand og rent faktisk diskutere de ting der betyder noget.  

 

8.3 Delkonklusion 

Den organiserede modstand og manglen på lokal accept stammer i høj grad fra de reaktive 

borgere som kommunen ikke når ud til med deres kommunikation. Derfor er det vigtigt at gøre 

en ekstra indsats for at nå netop disse borgere. 

Modstandsgrupperne savner at blive taget seriøst og få reel indflydelse på vindmølleprojekterne, 

så de ikke kun bliver informeret om hvad der allerede er besluttet på forhånd.  

Deres modstand er baseret på en frygt for det ukendte, i form af mulige påvirkninger fra støj og 

lavfrekvent støj, samt tab af værdi for deres boliger. Dertil kommer de med en masse 

argumenter og skrækhistorier som de modtager fra Landsforeningen for Naboer til 

Kæmpevindmøller, men som ikke har noget med dem selv og deres konkrete situation at gøre. 

Dog medfører disse skrækhistorier en mistillid til kommunen og systemet. 
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9. Kommunikativ planlægning og lokal accept 
 

Dette afsnit omhandler de to kommuners planlægningsmæssige tilgang til vindmølleprojekter i 

hver deres kommune. Kortlægningen af processen er primært baseret på interviews med 

embedsmænd i de to kommuner og dette analyseres i forhold til de udfordringer, der er kortlagt 

i kapitel 8 om lokal modstand. Yderligere analyseres dette med teori om kommunikativ 

planlægning for at give et bud på, hvor i processen praksisserne kan ændres for at mindske eller 

undgå den lokale modstand. Til sidst analyseres erkendelser, baseret på ovenstående analyse, 

med aktøranalysen fra kapitel 6.2 for at pege i retning af, hvilke aktører indsatsen skal komme 

fra. 

De aktører der nævnes refererer direkte til redegørelsen af aktører i kapitel 6.2. 

 

9.1 Næstved Kommune 

Forud for udarbejdelsen af lokalplanerne til vindmølleprojekterne ved Store Røttinge og Saltø 

Gods, har Næstved Kommune udarbejdet en samlet vindmølleplan i form af et 

kommuneplantillæg, der blev vedtaget i 2012 (Næstved Kommune 2012). Op til udarbejdelsen 

var myndighedernes udgangspunkt, at finde så mange egnede lokationer som muligt. Her har 

embedsmændene vurderet hele kommunen systematisk for at finde de bedst mulige placeringer, 

især i forhold til landskabelige værdier. De har fokuseret på at finde steder med plads til grupper 

af mindst tre møller af 126-150 meters højde. (Kiersgaard 2016)  

        Der har altså været en overordnet tilgang til vindmølleplanlægningen i Næstved, 

baseret på en målsætning og en fremgangsmåde med systematisk kortlægning af mulige 

vindmølleplaceringer. Denne fremgangsmåde bærer præg af en rationalistisk 

planlægningstilgang, hvor der overordnet lægges vægt på at finde tekniske løsninger gennem 

kortlægning samt vurderinger af en række planlægningsmæssige rationaler. 

Forud for udarbejdelsen af vindmølleplanen arrangerede kommunen et åbent debatoplæg, hvor 

folk kunne komme med forslag, og i den forbindelse har de også afholdt et borgermøde. Her var 

det hovedsageligt godsejere og andre lodsejere, som ønskede at opstille vindmøller, der dukkede 

op og var interesserede samt nogle få proaktive borgere. Inddragelsen bestod altså 

hovedsageligt af lodsejeres og opstilleres interesser og formåede ikke at nå ud til borgerne. 

Næstved Kommune havde på forhånd en række lodsejere, der var interesserede i at rejse 

vindmøller. Politikerne var positivt stemt for opstilling af vindmøller fra starten af, så der var 
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ikke behov for at finde yderligere opstillere. De mange efterspørgsler var også en af 

bevæggrundene til, at der blev udarbejdet den gennemgående vindmølleplanlægning, så 

kommunen kunne foretage vurderinger af ansøgningerne på et sagligt grundlag. (Kiersgaard 

2016) 

En enkelt af opstillerne i disse projekter var lokal, men da der er tale om enkeltpersoner der 

ønskede at skabe profit for sig selv er der ikke tale om lokal forankring. Dermed har der ikke 

været fokus på at skabe hverken politisk kapital eller et kollektivt projekt, der kan give 

lokalsamfundet handlekompetencer og økonomiske gevinster. Dette er problematisk da 

modstandsgrupperne i kapitel 8, giver udtryk for en utilfredshed med, at de ikke er en del af 

projektet og at de står tilbage med ulemperne i form af vindmøllerne, mens de ikke får en del 

af gevinsterne. 

For at forbedre dette, skal borgerne inddrages i den indledende fase og her er det især en 

udfordring at få de reaktive borgere til at dukke op til sådan nogle møder, som ikke direkte 

omhandler dem og deres hverdag, men i højere grad dækker hele kommunen. (Kiersgaard 2016) 

Det er et problem at borgerne ikke møder op til disse møder, da disse møder lægger grundlaget 

for beslutninger. Det er en central udfordring at finde ud af, hvordan de reaktive borgere kan 

aktiveres og inddrages tidligt i processen i vindmølleplanlægningen.  

Som det fremgår af foregående kapitel, har modstandsgrupperne i Næstved givet udtryk for, at 

de ikke er blevet inviteret til det indledende møde. Da myndigheden kun har informeret om 

mødet gennem e-boks og lokalavisen. Næstved har holdt sig til de lovmæssige minimumskrav i 

forhold til at informere offentligheden omkring projekterne samt det afholdte møde (Kiersgaard 

2016), men det har ikke været tilstrækkeligt til at nå de reaktive borgere, der senere hen har 

organiseret sig i modstandsgrupper. Det kan dog være svært for myndigheden i en kommune 

på størrelse med Næstved kommune, at sprede informationen ud til alle borgerne. 

 

Dette ene indledende idémøde blev afholdt i Næstved by, men i forbindelse med den offentlige 

høringsperiode af planforslaget vedrørende vindmølleområder, blev der også afholdt lokale 

borgermøder i nærheden af hvert af de udpegede områder. Ved disse møder blev der informeret 

omkring de kommende projekter, hvor myndigheden og opstillere søgte at komme fordomme 

og misforståelser blandt borgerne til livs gennem fakta (Kiersgaard 2016). Dette er ellers en 

måde hvorpå, der kan dannes intellektuel kapital ved at vidensdele med borgerne, men som det 

fremgår af borgernes usikkerhed omkring vindmølleprojekterne i kapitel 8, er det ikke lykkedes.  

En af årsagerne kan være, at dokumentationen ikke har været tilstrækkelig, men det er højst 

sandsynligt fordi, at borgerne ikke har haft tilstrækkelig tillid til myndigheden, hvilket kapitel 8 
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også hentyder. Dermed var de ikke lydhøre overfor kommunens argumenter og der blev ikke 

dannet en fælles forståelse. 

 

Da det først var til disse møder, at borgerne kom op af stolene og fik øjnene op for projekterne, 

var de altså ikke en del af beslutningsprocessen, idet det bagvedliggende planlægningsarbejde 

allerede var færdiggjort og mange af beslutningerne på forhånd var taget. Det resulterede i, at 

de reaktive borgere i modstandsgrupperne følte en afmagt og at de var blevet uretfærdigt 

behandlet. Det hænger sammen med, at der i højere grad var tale om et informerende 

borgermøde end et reelt inddragende borgermøde med fokus på at indgå i en dialog med 

borgerne. Dette har medvirket til, at der ikke er blevet skabt social kapital. Derimod har det 

skabt mistillid til myndigheden blandt de reaktive borgere, der senere hen fik dem til at 

organisere sig i modstandsgrupper. 

Vindmølleprojekterne har været præget af en top-down styring med afsæt i en ambition blandt 

myndigheden om at bidrage til at opfylde nationale mål. De har ikke søgt at opbygge politisk 

kapital i lokalsamfundene gennem projekterne. Ifølge teorien om kommunikativ planlægning 

skal myndigheden, i det her tilfælde Næstved Kommune, gøre en indsats for at møde borgerne 

i øjenhøjde tidligt i processen og sørge for at alle interessenter, herunder de reaktive borgere, 

inddrages før der tages beslutninger om placeringer. I kommunikativ planlægning er det vigtigt, 

at der defineres nogle fælles målsætninger og dermed skabes politisk kapital, men dette er ikke 

sket i denne case. 

 

I den historiske case fra Næstved Kommune fremgår det, at det lykkedes Sydvestsjællands 

Vindmøllelaug at skabe tilstrækkelig interesse og dialog ved at opsøge borgerforeninger, og 

dermed opnå lokal accept. Det var godt nok under nogle anderledes omstændigheder da 

vindmøllerne var en anden størrelse dengang. Næstved Kommune kunne eventuelt have brugt 

samme strategi og taget kontakt til forskellige foreninger i lokalsamfundet, men dette ville være 

ekstra ressourcekrævende. 

 

Opsamling 

Dermed har Næstved Kommune udført deres vindmølleplanlægning med en rationalistisk tilgang 

i stedet for en udpræget kommunikativ tilgang. De har afholdt et indledende idémøde og derefter 

mere konkrete møder i forbindelse med de forskellige vindmølleprojekter, men som tidligere 

nævnt, har disse ikke formået at danne institutionel kapital blandt borgerne. Dette skyldes at 
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informeringen af borgerne, omkring det indledende møde ikke har været tilstrækkelig hvilket 

medførte at der ikke var tillid til kommunen ved de mere konkrete møder. 

En tidligere inddragelse af borgerne kan muligvis være med til at skabe nogle fælles 

målsætninger og tillid. Dette kan eventuelt gøres ved at tage kontakt til lokale foreninger, men 

det ville være meget ressourcekrævende for myndigheden. 

 

9.2 Ærø Kommune  

I Ærø Kommune har de haft en anderledes tilgang end i Næstved. Ærø Kommune har i højere 

grad bestræbt sig efter, at anvende kommunikativ planlægning. Dermed giver en analyse af 

denne case i højere grad mulighed for, at undersøge hvordan kommunikativ planlægning har 

virket i praksis, men også hvor Ærøs planlægningsmæssige tilgang i denne case tilsyneladende 

ikke har været tilstrækkelig til at undgå lokal modstand.  

 

På Ærø startede planlægningen omkring år 2000, hvor udgangspunktet var at lave en sanering 

af de 22 gamle møller, der stod på øen til fordel for seks store vindmøller, med målsætningen 

om at øen kunne blive 100 procent dækket af vedvarende energi. Myndigheden startede i den 

forbindelse med at tage kontakt til det eksisterende vindmøllelaug Ærø Vind I/S, for at høre om 

de var interesserede i at være opstiller i projektet. Kommunen ønskede lokalt ejede vindmøller, 

som skulle sættes til salg af flere omgange, så alle lokale fik mulighed for at købe andele og på 

den måde skabe et lokalt forankret vindmølleprojekt (Heinemann 2016). Myndigheden valgte 

altså at trække på lokalt eksisterende handlekompetencer, som de har identificeret blandt 

borgerne i kommunen. 

 

Grundet Ærø Kommunes visioner om at opstille store vindmøller på cirka 100 meter, med 

betydeligt større afstandskrav end for de gamle, var det svært at finde placeringsmuligheder på 

øen. Kommunen forsøgte sig med at afholde aftenmøder i Ærøskøbing i den indledende 

planlægningsfase, inden noget var fast besluttet, for at informere borgerne omkring de 

kommende projekter. Disse møder blev annonceret i den lokale avis og på kommunens 

hjemmeside hvilket borgerne i kommunen er vant til. (Heinemann 2016) Til disse møder var 

myndigheden og opstiller dog en smule begrænset i forhold til at indgå i en reel forhandling med 

borgerne omkring placeringsmuligheder, da de var rimelig fastlåst i forhold til beskyttelseslinjer 

som skal overholdes.  
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Dette fremgår også af kapitel 8, hvor modstandsgruppen på Ærø giver udtryk for, at alt var 

besluttet og aftalt på forhånd og dette indledte en modstand til projektet baseret på en mistillid 

til både opstiller og myndighed. Det lykkedes altså ikke opstiller og myndighed at tage hånd om 

de bekymrede borgere, der følte at deres demokratiske rettigheder blev krænket i processen. 

Denne følelse opstod muligvis fordi, at der ikke blev opbygget en politisk kapital gennem 

forhandlinger om at sætte nogle fælles målsætninger. 

Myndighed og opstiller har altså forsøgt at anvende kommunikativ planlægning ved at skabe 

tidlig inddragelse og dialog. De har dog været for fastlåst på målsætningen og placeringen til at 

skabe en social kapital med de borgere der senere organiserede sig i en modstandsgruppe. 

Myndighed og opstiller er muligvis gået for rationalistisk til værks i troen på, at alle på øen delte 

deres entusiasme for projektet og har dermed forsømt de bekymrede borgere. 

 

I et forsøg på at indgå i en aktiv dialog med borgerne har der foruden aftenmøderne og de 

sædvanlige borgermøder, været mulighed for at ringe til Ærø Miljø- og Energikontor for at få 

afklaret eventuelle usikkerheder omkring projektet (Knudsen 2016). Dette kan være med til at 

skabe intellektuel kapital mellem borgere og myndigheden. Modstandsgruppen beskriver dog, 

som det fremgår af kapitel 8, at de i forbindelse med informationen omkring projektet ikke 

troede på den fakta og dokumentation de blev fremlagt. Dette byggede på en generel mistillid 

til myndighederne og opstiller, hvilket skyldes at de ikke fik opbygget en social kapital mellem 

dem og borgerne. Derfor lykkedes det heller ikke at få skabt den intellektuelle kapital der ellers 

var mulighed for. 

 

Til gengæld har myndigheden formået at arbejde sammen med en gruppe borgere i form af Ærø 

Vind I/S, der har været opstiller hvilket har medvirket til, at der er blevet udviklet nogle 

handlekompetencer hos de proaktive borgere. Hans Jeppe (2016) beskriver hvordan processen 

i forbindelse med opstillingen af vindmøllerne i 2011, var væsentligt lettere og mere håndgribelig 

end i vindmølleprojektet i 2001. Det var blandt andet fordi, at de havde en masse erfaringer de 

kunne trække på og overføre til det nye projekt. Handlekompetencerne er altså blevet styrket 

som følge af samarbejdet med myndighederne og der er blevet opbygget institutionel kapital 

blandt de proaktive borgere, der har været opstillere, og myndighederne. Derudover har dette 

samarbejde i høj grad resulteret i nogle lokalt forankrede vindmølleprojekter, med en relativ 

stor opbakning blandt flere af borgerne. 
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Opsamling 

Ærø Kommune har altså i nogen grad anvendt kommunikativ planlægning i 

vindmølleplanlægningen. De har i forbindelse med vindmølleplanlægningen draget aktivt på 

borgerne i form af det lokale vindmøllelaug Ærø Vind I/S som opstiller, hvilket har styrket deres 

handlekompetencer og resulteret i lokalt forankrede vindmølleprojekter. Tilgengæld har hverken 

myndigheden eller opstiller formået at tilgodese en række af borgernes bekymringer tidligt i 

processen, hvilket har resulteret i en organiseret modstand mod vindmøller. Det skyldes blandt 

andet at myndigheden har været for fastlåst i sine målsætninger og placeringsmuligheder og 

borgerne derfor ikke har kunnet få reel indflydelse på disse centrale punkter. Ærø står med den 

udfordring at de har haft få placeringsmuligheder til at opstille de vindmøller som de havde 

ambitioner om. Skulle de have tilgodeset modstandsgrupperne, kunne de i højere grad have 

inddraget dem under udarbejdelsen af visioner, målsætninger og retningslinjer og haft en 

forhandling omkring disse. 

 

9.3 Sammenligning af cases 

En af de centrale forskelle ved de to kommuners planlægningstilgange er, at Ærø Kommune har 

formået at skabe institutionel kapital mellem dem og det lokale vindmøllelaug. Dette har 

medvirket til at styrke de lokale handlekompetencer, hvilket har resulteret i to lokalt drevne og 

lokalt forankrede vindmølleprojekter. Dog har ingen af kommunerne formået at skabe 

tilstrækkelig politisk, intellektuel eller social kapital med de borgere der havde bekymringer 

omkring projekterne. I begge tilfælde kunne disse være inddraget indledningsvist i projekterne, 

hvilket kunne have bidrage til at mindske den lokale modstand. Myndighederne forklarer dog, 

at det kan være svært at nå ud til alle i kommunen, især før der er konkrete planer. 

 

Vindmøllenetværk og lokale aktører 

Søger en kommune at skabe en lokal accept af et vindmølleprojekt, er det altså ikke 

nødvendigvis nok at henvende sig til lokale opstillere som det eksempelvis er gjort på Ærø med 

Ærø Vind I/S, hvis altså placeringen og størrelsen af vindmøllerne foretages på baggrund af en 

rationalistisk planlægningstilgang. Ifølge teorien om kommunikativ planlægning skal 

beslutninger i planlægningsprocesser tages i netværk med en demokratisk tilgang for at skabe 

lokal accept. Derfor skal kommunens politikere i deres rolle som forhandlere og dem der 

definerer målene og visionerne, samt kommunens embedsmænd i deres rolle som administrative 

tovholdere i planlægningsprocessen, søge at facilitere en form for lokalt vindmøllenetværk, der 
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involverer borgerne, erhvervet og andre aktører, i udformningen af visioner, målsætninger og 

retningslinjer. 

I udformningen af sådan et netværk skal der være fokus på at inkludere de relevante aktører. 

Det er især vigtigt at borgerne involveres; både de proaktive borgere, der kan være en ressource 

i forhold til deres lokale engagement og viden om lokalsamfundet og de reaktive borgere, som 

eventuelt bliver naboer, eller på anden måde bliver påvirket, som potentielt kan skabe modstand 

til et projekt. Der skal skabes en tidlig dialog og forhandling. Gennem dette skal det forsøges at 

undgå den lokale modstand, ved at opbygge en institutionel kapital. Det er vigtigt at der 

informeres i tilstrækkelig høj grad, således at alle aktører bliver gjort opmærksomme på 

eventuelle møder. Desuden skal de aktiveres således at de dukker op. 

Borgerne kan indgå i rollen som opstiller, som det blandt andet er set i forbindelse med Ærø 

Vind I/S, hvilket kan gøre borgerne til drivkraften i et projekt. Formår myndigheden at skabe en 

institutionel kapital i lokalsamfundet, eksempelvis gennem netværk og samarbejde som på Ærø, 

kan borgerne blive klædt på med handlekompetencer til, at fuldføre et vindmølleprojekt. Det 

forudsætter dog, at borgerne formår at mobilisere og organisere sig i et vindmølleprojektet.  

Dette var blandt andet tilfældet i forbindelse med henholdsvis Sydvestsjællands Vindmøllelaug 

I/S i Næstved Kommune (Madsen 2016) og Ærø Vind I/S i Ærø Kommune (Jeppe 2016). Her 

samlede en række borgere sig omkring projekterne, som blev skabt på baggrund af et initiativ 

fra lokale borgere. Siden da har lovgivningen, størrelsen af vindmøllerne og systemet omkring 

vindmøller ændret sig. Både Hans Madsen og Hans Jeppe har ud fra deres erfaringer med den 

førnævnte udvikling på vindmølleområdet, svært ved at se hvordan det skal lykkes en lokal 

borger, at gennemføre et sådant projekt under nuværende forhold. Erfaringerne fra Ærø 

Kommune understøtter dette til dels da det, på trods af et et par succesfulde projekter, ikke er 

lykkedes det lokale vindmøllelaug Ærø Vind I/S at undgå den lokale modstand. 

 

9.4 Delkonklusion 

I begge cases har der været modstand som konsekvens af, at nogle borgergrupper ikke har 

været tilstrækkeligt inddraget i beslutninger omkring vindmøller i deres lokalområde og derfor 

har følt, at deres demokratiske rettigheder er blevet krænket. Begge kommuner forsøgte på 

hver deres måde at tage hånd om disse borgere, men det lykkedes ikke da det er skete for sent 

i processen. Dermed hvor skaden i form af modstand allerede sket. Skulle dette gøres om, kunne 

kommunen indledningsvist have søgt at facilitere et bredt netværk omkring projekterne, hvor 

de borgere der organiserer sig i modstandsgrupper også blev inddraget. I dette netværk kunne 

der skabes en politisk kapital gennem forhandling af fælles målsætninger og retningslinjer for 
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projekterne. Dette kunne ske gennem en dialog hvor der blev opbygget en intellektuel- og social 

kapital mellem de forskellige parter. Det kan dog være ressourcekrævende for kommunen at stå 

for dette og de kunne i stedet lade sig inspirere af hvordan det skete i 80’erne og søge at finde 

nogle lokale borgere til at drive projektet.  
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10 Borgerne på banen 
 

Forrige kapitel beskrev hvordan den kommunikative planlægning, i henholdsvis Næstved casen 

og Ærø casen, ikke blev anvendt i tilstrækkelig høj grad til at skabe den lokale accept idet, at 

mange beslutninger var taget på forhånd og derfor ikke skete via dialog mellem aktørerne. 

Teorien for kommunikativ planlægning forklarer dog, at den lokale accept af vindmøller skabes 

ved at planlægningen sker i dialog mellem aktørerne i netværk faciliteret med kommunen i 

spidsen som planmyndighed.  

Dette kapitel vil, på baggrund af transitionsteorien i afsnit 4.3, der indeholder flere af de samme 

elementer fra den kommunikative planlægningsteori, og borgernes frustrationer i kapitel 8, samt 

manglerne i planlægningstilgangen i casene fra kapitel 9, undersøge processen for 

organiseringen af et vindmølleplanlægnings netværk med borgerne som hovedaktør. Til dette 

indføres en ny aktør under borgerne: den lokale grønne entreprenør (LGE), som der bliver 

redegjort for i starten af kapitlet.  

Kapitlet har især fokus på hvordan en LGE kan fungere som drivkraft i netværket, samt hvordan 

resten af borgerne, som aktør, engageres og involveres i planlægningsprocessen, samt hvordan 

netværket kan udformes.  

 

10.1 Den lokale grønne entreprenør(LGE) 

Den grønne entreprenør er et begreb, som Urs Steiner Brandt og Gert Tinggaard Svendsen 

anvender om en person der, som den proaktive borger, er aktivt engageret i lokalsamfundet, 

men som udover det, har en teknisk og organisatorisk kunnen. Som de fremlægger karakteren, 

er det en ildsjæl der brænder for den grønne omstilling og gerne vil skabe et lokalt initieret 

projekt. (Brandt og Svendsen 2016) 

I dette projekt er der yderligere fokus på lokal accept og derfor er det mere centralt at det er 

lokalt end at det er den grønne omstilling der driver værket. Derfor udvides begrebet til at være 

en lokal grøn entreprenør (LGE) hvor en vigtig drivkraft er lokal accept og udvikling af 

lokalområdet. 

 

Det var netop de grønne entreprenører der, som i tilfældene på Ærø og i Næstved i 80’erne, 

initierede og organiserede vindmølleprojekterne, og dene aktør fremhæves af Urs Steiner Brandt 
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og Gert Tinggaard Svendsen (2016) som en afgørende drivkraft i et lokalt vindmølleprojekt. 

Dette redegjorde de for i den videnskabelige artikel, When can a green entrepreneur manage 

the local environment?. Her søger de at analysere Søren Hermansens rolle som en succesfuld 

lokal grøn entreprenør på Samsø, ud fra et teoretisk framework, med henblik på at uddrage 

hvilke egenskaber en lokal entreprenør skal besidde for at kunne medføre en grøn omstilling af 

et lokalsamfund. I artiklen konkluderer de, at disse fire egenskaber er vigtige for en lokal grøn 

entreprenør: 

 

I. at sikre at projektet er lokalt forankret med et højt økonomisk afkast til hver enkelt 

medejer og på samme tid er en aktiv del i den grønne omstilling 

II. at formå at koordinere, bringe folk sammen, især med fokus på at inddrage den 

reaktive borger, og overbevise folk omkring de værdier projektet medbringer med 

henblik på at fremme samarbejdsvillighed 

III. at kunne overbevise interessenter, hvis interesse har afsæt i egne finansielle 

indkomster, omkring værdierne ved det kollektive nytte 

IV. at mestre en troværdighed, over for potentielle lokale deltagere, i forhold til at kunne 

realisere et grønt projekt, der er profitabelt for alle participanter  

(Brandt og Svendsen 2016) 

 

Af disse fire egenskaber vurderes det, at er punkt II det vigtigste i forbindelse med at skabe 

lokal accept og dermed mindske den lokale organiserede modstand fra borgerne. Det er nemlig 

netop de reaktive borgere som kommunen har svært ved at nå og derfor er det vigtig at en LGE 

kan nå ud til disse. 

 

Brandt og Svendsen påpeger, at årsagerne til at en LGE kan være en stærk drivkraft i et lokalt 

omstillingsprojekt er at personen har et lokalt netværk. Derudover kan en lokal grøn entreprenør 

også have et indgående kendskab til sine medborgere i et lokalsamfund og kan forsøge at skabe 

momentum over en længere periode fra forskellige indgangsvinkler. LGE’en kan også på forhånd 

besidde en troværdighed som udefrakommende kan have svært ved at opnå og dermed har 

større mulighed for at nå de lokale modstandere og reaktive borgere. (Brandt og Svendsen 

2016) 

Søren Hermansen fortæller i sin bog Fælledskab om hvordan han fik overbevist en gruppe 

skeptiske borgere om fordelene ved et fælles fjernvarmeanlæg. Han vidste at den lokale smed 
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var en af meningsdannerne i lokalområdet, så da han først satte sig imod idéen var det meget 

svært at få overbevist de andre. Så da det første møde var gået i vasken tog han personligt 

kontakt til smeden og fik ham overbevist om fordelene ved det nye projekt og 

forretningsmulighederne der fulgte med. Da først smeden var med ombord, var det ingen sag 

at få resten af området overbevist. (Hermansen og Nørretranders 2012) 

Det at have et lokalt netværk og kendskab til meningsdannerne, kan altså være med til at vise, 

hvor kræfterne skal sættes ind for at gøre den største forskel i forhold til lokal accept af nye 

projekter. Dette dybdegående kendskab til lokalsamfundet og dets borgere anvender denne 

rapport som argument for, at borgerdrevne vindmølleprojekter har større chance for at opnå 

lokal accept. Derfor vil det efterfølgende blive beskrevet, hvordan den grønne entreprenør kan 

engagere og organisere lokalbefolkningen i et lokalt vindmølleprojekt.  

 

Opsamling 

Den lokale grønne entreprenør(LGE) skal være god til at inddrage og engagere lokalbefolkningen 

i et lokalt vindmølleprojekt og har gode forudsætninger for det, da den har et dybdegående 

kendskab til lokalsamfundet i form af et lokalt netværk, ved hvilke kompetencer der eksisterer 

og kender flere af medborgerne. Dette medvirker til at den grønne entreprenør kan besidde en 

troværdighed, som ellers kan være svær at opnå for andre aktører hvilket er en fordel når 

lokalbefolkningen skal engageres. Det kræves dog at den grønne entreprenør besidder nogle af 

de egenskaber som Brandt og Svendsen nævner, især evnen til at koordinere det fremadrettede 

arbejde med lokalbefolkningen. 

 

10.2 Organisering af lokalsamfundet 

Dette afsnit vil beskrive hvordan LGE kan engagere lokalbefolkningen i lokale 

vindmølleprojekter. Transitionsteorien indeholder elementer vedrørende dannelsen af styrings- 

og arbejdsgrupper, kommunikation, inddragelse og engagering af lokalbefolkningen, åbenhed, 

samarbejde med andre aktører, udvikling af lokalbefolkningens kompetencer etc. Da flere af 

disse elementer påpeges i kapitel 8 og 9, som værende problematiske i de to cases 

vindmølleproces, samt ovenstående afsnit om fordelene ved LGE som tovholder ved projekter i 

lokalområdet, findes transitionsteori meget anvendelig som middel til at øge den lokale accept 

af vindmølleprojekteter.  

Kort fortalt anvendes transitionsteoriens beskrevede trin til at beskrive, hvordan en LGE kan 

gennemføre et projekt ved at oprette en styringsgruppe, der kan lave noget af det komplicerede 
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forarbejde, for derefter at stå for en bredere informering, engagering og inddragelse af hele 

lokalbefolkningen.  

 

Opret en styringsgruppe: 

Vindmølleprojekter er store komplicerede sager, hvor man som initiativtager skal forholde sig til 

rigtig mange ting. Der skal samles mange penge sammen, der skal findes en placering, laves 

VVM, inddrages borgere osv. Det kan være et meget stort brød at slå op for en enkelt engageret 

borger, så derfor giver det rigtig god mening at samle en styringsgruppe. 

Det er ifølge transitionsteorien vigtigt, at dem der melder sig er enige om, at lægge den mængde 

arbejde i projektet der kræves, for at det kan blive en succes, da gruppen vil fremstå som 

pionererne for vindmølleprojektet og derfor skal virke som et stærkt fundament for projektet. 

Den positive effekt ved at enkelte personer, med en forholdsvis fælles idé, organiserer sig i en 

gruppe for at udarbejde grundlaget for det videre vindmølleprojekt, stemmer overens med 

erfaringerne fra de etablerede vindmølleprojekter i både Næstved og Ærø i 80’erne jf. afsnit 7.1 

(Hansen 2016) (Jeppe 2016). 

 

Styringsgruppen kan dannes ved, at en eller flere LGE’er tager teten og beslutter at opsætte 

vindmøller i lokalområdet. Herved er det borgerne der tager initiativet, ligesom i de folkelige 

vindmølleprojekter i 80’erne og styrer projektet hvilket kan medvirke til lokale accept (Madsen 

2016). 

Til gengæld er det ikke en særlig holdbar plan for en kommune der gerne vil opsætte vindmøller, 

bare at vente på at borgerne skal tage affære. For hvad hvis der ikke lige er nogen LGE der selv 

får idéen eller ser behovet for vindmølleudbygning? Derfor kan kommunen være drivkraften ved 

at aktivere de potentielle LGE’er i lokalområdet. Hvis kommunen inviterer lokalbefolkningen til 

et indledende idégenereringsmøde i forbindelse med opstarten af deres vindmølleplanlægning, 

kan de borgere der deltager her opfordres til at tage styringen. Disse må antages at være 

proaktive borgere med en interesse indenfor vindmøller eller den grønne omstilling, når de 

deltager i et indledende kommunalt møde om netop vindmøller. Det vil dog kunne medvirke til 

dannelsen af et vindmøllenetværk, som den kommunikative planlægningsteori jf. kap. 4.2 

beskriver som værende essentielt for en god og inddragende proces. 

Overdragelsen af magt til borgerne kan naturligvis risikere at sænke planlægningsprocessen 

betydeligt, men hvis man til gengæld kan undgå organiseret modstand, kan man spare en masse 

tid på behandling af klager i sidste ende. 
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Måden denne styringsgruppe bliver dannet på har stor betydning for muligheden for succes i 

projektet, da det er denne gruppe, som skal iværksætte arbejdet. Derfor er det ifølge 

transitionsteorien ønskværdigt at bruge tid på at inddrage følgende elementer i dannelsen af 

gruppen: 

 

Inklusion og diversitet 

Det er, ifølge transitionsteorien, vigtigt at gruppen har fokus på at være inkluderende i håb om 

at opnå tilslutning med diversitet, for eksempel fra en LGE og andre borgere i lokalsamfundet. 

Ved at inddrage en bred vifte af borgere i styregruppen, på tværs af alder, ideologi, kultur, social 

baggrund etc. kan et bredt udsnit af holdninger komme i spil i udarbejdelsen af projektet fra 

begyndelsen. Dette kan medvirke til opbygningen af institutionelt kapital i gruppen jf. 4.2.  

Ved at inkludere de reaktive borgere i styringsgruppen, kan man sikre at de tidligt får indsigt i 

projektet og muligheden for indflydelse, som kommunerne fra casene ikke har formået jf. kapitel 

9. Når den tidlige inddragelse ikke sker opstår frustrationerne hos borgerne, der føler at 

projekter bliver trukket ned over ørerne på dem som de giver udtryk for i kapitel 8 . En LGE kan 

med sit kendskab til befolkningen, fokuserer på hvilke borgere der i høj grad skal forsøges 

indkluderet, hvad enten de har ønskværdige færdigheder eller kan opildne til modstand. 

 

 

Formål og fremadrettede arbejdsmetoder 

Ifølge transitionsteorien skal styringsgruppen udarbejde et tydeligt formål med gruppen samt 

hvordan det ønskes at arbejde fremadrettet. Både hvad angår arbejdsmetoder, hvordan 

beslutninger vedtages, om nye parter kan tilsluttes styringsgruppen senere i processen, hvordan 

folk kan forlade styringsgruppen, mødestrukturer, hvordan uenigheder håndteres etc. Visionen 

samt hvordan den skal opfyldes skal dermed skitseres. Dette vil kunne afvige en række konflikter 

i fremtiden, såsom episoden mellem Lea Vangstrup og Henrik Steen Knudsens. De havde i 

fællesskab oprettet en fond i forbindelse med rejsning af vindmøller på Ærø, men på grund af 

uoverensstemmelser endte Lea med, en retssag, at fjerne Knudsens indflydelse i fonden 

(Knudsen 2016). 
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Styringsgruppens færdigheder 

I arbejdet med at danne en styringsgruppe, beskriver transitionsteorien, at der med fordel kan 

tages højde for at inddrage folk med forskellige færdigheder til at håndtere de forskellige opgaver 

i forbindelse med vindmølleplanlægningen. De fire færdigheder som Brandt og Svendsen opstiller 

som værende vigtige for en grøn entreprenør i afsnit 10.1, behøver dermed ikke at være samlet 

på en person, men kan i stedet besiddes af flere personer i styringsgruppen. Det kan for 

eksempel være at nogen er god til at arrangere møder og holde foredrag, så denne person kan 

stå for de lovpligtige offentlige møder. Andre er gode til at udføre offentlig kommunikation og 

sprede information, hvilket er vigtigt da flere af modstandsgrupperne kritiserer den måde der 

bliver kommunikeret og informeret til dem på. Derudover er det vigtigt at have medlemmer der 

er har forståelse for samarbejde samt lederevner og menneskelige færdigheder, ligesom det er 

vigtigt at have mennesker med, der værdsætter lokalsamfundet og arbejdet der bliver lagt i 

projektet.  

 

Opsamling 

En LGE skal danne en styregruppe sammen med andre grønne entreprenører eller lokale 

borgere, som er villige til udføre den mængde arbejde i projektet som det kræves for at opnå 

succes. Kommunen kan også være drivkraft på dannelsen af sådan en styringsgruppe, ved aktivt 

at opsøge og aktivere en eller flere lokale grønne entreprenører. Gruppen skal i fællesskab have 

en række færdigheder og alle der ønsker at deltage skal kunne være med.  

 

Styringsgruppens forarbejde 

Når styringsgruppen er blevet dannet skal der udføres en del forarbejde, som skal medvirke til 

at øge incitamentet for lokalbefolkningen til at engagere sig og deltage i projektet. Forarbejdet 

medvirker til, at styringsgruppen kan inddrage borgerne i højere grad, ved at vise incitamenterne 

til at deltage. Desuden er det her essentielt, at få etableret et samarbejde med kommunen og 

samle erfaringer i denne del af processen. 

 

Incitamenter for involvering 

Men hvorfor skulle de lokale borgere vælge at engagere sig aktivt i vindmølleprocessen, når det 

er svært nok for folk bare at dukke op til et møde? Ærøcasen i kapitel 9 viser, at selvom 
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vindmølleprojekterne er lokalt forankret, er det ikke lykkedes myndighederne at vise borgerne, 

hvad det gavner lokalsamfundet.  

Brandt og Svendsen nævner i afsnit 10.1, to årsager til at borgerne skulle investere eller 

involvere sig i et vindmølleprojekt: økonomiske interesser og grøn idealisme. Hvis 

vindmølleprojektet er godt, kan investorer og andelshavere tjene penge på det og det kan være 

en god motivation for folk. Andre er optagede af deres ansvar overfor miljøet og vil gerne gøre 

en ekstra indsats for at sænke deres CO2-udslip. (Brandt og Svendsen 2016) 

En tredje årsag til at deltage aktivt i processen kan være et ønske om at styrke lokalområdet. 

Transitionsteorien påpeger at det fælles arbejde er med til at skabe relationer mellem mennesker 

og dermed styrke det lokale sammenhold (Hopkins 2008). Derudover sikrer den grønne ordning, 

jf. lov om fremme af vedvarende energi, 88.000 kroner pr. opstillet MW vindkraft til kommunen 

til brug for at fremme lokal accept eller rekreative værdier. Ved at øremærke disse penge til et 

konkret projekt i lokalområdet kan dette skabe et incitament for at være med, da vindmøllerne 

dermed kan sikre midler til forbedring af nogle af de lokale rekreative værdier.  

Gøres dette kan det modvirke borgernes utilfredshed over, at de økonomiske goder fra 

vindmøllerne, ikke vil komme dem til gode jf. kapitel 8. Det er derfor vigtigt at styringsgruppen 

sætter sig ind i disse tre former for incitament til deltagelse, da de dermed kan overbevise 

borgerne om at være med, ud fra deres egne værdier. 

 

Samarbejde med kommunen 

Det er i høj grad relevant, for realiseringen af vindmølleprojektet, at der er opbakning fra 

kommunens side. Da kommunen i myndigheden for vindmølleplanlægning på land, jf. Planloven, 

står denne for den endelige godkendelse af projektet. Derfor skal der ifølge transitionsteorien 

etableres et stærkt samarbejde, hvor kommunen er villig til at stille op til møderne, og være 

med til at svare på spørgsmålene fra borgerne, som kan dukke op. Selvom projektet er 

borgerdrevet og det ønskes at borgerne selv skal bestemme hvor og hvordan projektet skal 

udføres, er det nødvendigt at være i dialog med kommunen omkring visioner og placering. Hvis 

kommunen ikke er samarbejdsvillig er det meget svært at få gennemført noget som helst, da 

det er dem der myndighed på, hvilke restriktioner der skal overholdes og hvilke der muligvis 

kan dispenseres for.  

Ydermere vil samarbejdet styrke troværdigheden af projektet, så det virker stærkere overfor 

eventuelle skeptiske borgere, investorer eller lignende. Flere modstandsgrupper udtrykker i 

kapitel 8 en mistillid til myndigheden, som vurderes at grunde i manglende dialog. Et tæt 

samarbejde med myndigheden vil skabe en platform for dialog mellem myndigheden og 
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borgerne som, ifølge den kommunikative planlægning fra kapitel 4.2, vil kunne opbygge 

institutionel kapital mellem parterne. I casene jf. kapitel 9 lykkedes det ikke at skabe institutionel 

kapital mellem myndigheden og især de reaktive borgere og derfor er dette samarbejde 

essentielt for den lokale accept. 

Hvis kommunen har været initiativtager til oprettelsen af styringsgruppen, vil denne kontakt 

allerede være etableret og et samarbejde kan blomstre frit. 

 

Erfaringsindsamling 

Ifølge transitionsteorien er det vigtigt at indhente konkrete erfaringer fra andre projekter. Ved 

at samle erfaringer fra andre vindmølleprojekter og -laug, kan det undgås at begå mange af de 

samme fejl. Vindmøllerejseholdet og andre instanser, har også gjort sig mange erfaringer med 

borgerinddragelse i forbindelse med en vindmøllerejsning, som en styringsgruppe med fordel 

kan drage nytte af. Både gode og dårlige erfaringer er højst anvendelige i forsøget på at skabe 

en så god proces som muligt, da det kan hjælpe med at imødekomme uforudsete problemer. 

 

Opsamling 

Styregruppen skal udføre noget forarbejde, som skal medvirke til at få lokalbefolkningen til at 

engagere og involvere sig som deltagere i arbejdsgrupper. Styregruppens formål er at motivere 

og koordinere det borgerstyrede vindmølleprojekt. De står for at skitsere visionerne og skabe 

kontakt til borgerne med henblik på en bredere opbakning og inddragelse. En LGE er bedre til 

at nå ud til de reaktive borgere end kommunen, hvilket kan medføre en bedre borgerinddragelse 

end gennem den klassiske kommunikative planlægning. For at inddrage borgerne skal 

styringsgruppen forberede argumenter der kan appellere både til ønsket om en grøn omstilling, 

økonomisk fortjeneste og udvikling af lokalområdet, så borgere med forskellige værdier kan 

overbevises om projektets nytte. Der skal ydermere skabes et godt samarbejde med kommunen 

da dette er væsentligt for vindmølleprojektets succes. 

 

Inddragelse af borgerne 

Når styringsgruppen er blevet dannet og forarbejdet med at indsamle informationer og skabe 

kontakt til kommunen er blevet gjort, skal informationen om udarbejdelsen af et kommende 

vindmølleprojekt kommunikeres ud i offentligheden. Essensen i dette punkt er, at alle får 

kendskab til og inddrages i projektet, inden der er taget nogen endelige beslutninger. 
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Flere af modstandsgrupperne nævner i kapitel 8, at de først sent blev opmærksomme på 

igangværende vindmølleprojekter. Som det tidligere er nævnt, foregik offentliggørelsen kun på 

kommunens hjemmeside og i lokalavisen, og derfor fangede flere af borgerne ikke 

informationen. Dette fik dem til at føle sig overrumplede og tilsidesat, hvilket ikke må ske da 

det medføre modstand. Det er altså ikke nok bare at informere borgerne efter hvad loven 

foreskriver, men i stedet gøres en ekstra indsats for at sprede kendskabet ud til alle borgere, 

også de reaktive borgere. 

Her har en LGE en fordel. I kraft af at det er lokale borgere der sidder i styringsgruppen har de 

et bedre kendskab til hvem de berørte borgere måtte være og hvordan man får fat på dem. De 

ved om folk er vant til at blive inviteret til møder (ligesom på Ærø), om de læser lokalavisen 

eller om det er et opslag i det lokale supermarked, der skal til for at alle ser det. Derfor har de 

bedre forståelse for hvordan kommunikationen skal målrettes til de lokale borgere, end 

kommunen har. Derudover ved de, gennem deres lokale netværk, hvem der bor i området og 

som dermed skal sikres at få kendskab til projektet, hvilket ikke er lykkedes for myndigheden i 

casene jf. kapitel 9. Det lokale kendskab kan også sikre inddragelsen af de reaktive borgere, der 

ellers bliver meget utilfredse over ikke at blive inviteret jf. kapitel 8, og som muligvis kunne blive 

en del af en organiseret modstand, hvis ikke processen håndteres ordentligt, da det medvirker 

til at nedbryde den sociale kapital mellem myndigheden og de reaktive borgerne jf. kapitel 4.2. 

 

Det næste der skal ske er, at der skal afholdes offentlige møder hvor borgerne. Til forskel fra 

når kommunen afholder disse møder, så kan LGE’er sikre en bredere informering tidligt i 

processen, så deltagerne stadig kan få en reel indflydelse, da dette kan modarbejde den følelse 

af, at alt er afgjort på forhånd, som modstandsgrupperne giver udtryk for i kapitel 8. 

Ved afholdelsen af møderne skal det klargøres hvad mødets formål og agenda er. Det kan 

mindske problemet med, at de forskellige deltagere har forskellige forventninger til mødet, hvis 

man tydeligt definerer om det handler om informering eller inddragelse, eller hvad der nu skal 

ske. Som Jytte Pein nævner i kapitel 8, dukker de op til møder med en forventning om at kunne 

diskutere projektet, men hvor mødet udelukkende har med informerende formål og det skal 

undgås.   

Til møderne er det vigtigt at alle kommunikerer ærligt og respektfuldt. Al information skal lægges 

på bordet, for at undgå at borgerne føler at nogle aspekter bliver holdt skjult for dem. Alle 

spørgsmål som borgerne måtte have, om det grunder i interesse eller frustration, skal tages 

seriøst og besvares på en ordentlig måde. Alle deltagere skal have ret til at udtrykke sig. Det 

anvendte sprog skal være tydeligt og kunne forstås af alle parter i gruppen. Alle udsagn skal 

tages seriøst og det er vigtigt, at der tages hensyn til forskellige holdninger. Den respektfulde 
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kommunikation mellem aktørerne bestemmes i transitionsteorien som værende essentiel for at 

borgerne vil involvere sig. Desuden beskriver den kommunikative planlægningsteori i afsnit 4.2, 

hvordan dialogen er betydende for opbygningen af social- og intellektuel kapital mellem 

myndigheden og borgerne. Og som Carl W. Buechner engang sagde: “They may forget what you 

said, but they will never forget how you made them feel.” (Hopkins 2011, 105). Dette bakkes 

op af Heidi Jensen, som tydeligt husker deres frustrationen over lokalpolitikere, som nærmest 

jublede foran dem, da en afgørelse gik til politikernes fordel (Jensen et al. 2016).  

Ifølge transitionsteorien er det vigtigt at foretage målinger af hvem og hvor mange der deltager 

til disse møder, da det er en god indikator på, i hvor høj grad informationen er nået ud til 

borgerne. Som eksemplet med Søren Hermansen og smeden fra afsnit 10.1 viser, er det vigtigt 

at have de lokale meningsdannere med på projektet. Igen har LGE gode forudsætninger for at 

holde øje med dette, da den har en forestilling om hvilke konkrete personer der er vigtige at 

have med og om der mangler nogen. 

 

Det er som tidligere nævnt en stor og snørklet opgave at opsætte vindmøller og Hans Madsen 

fra Sydvestsjællands vindmøllelaug tror ikke på, at der kan oprettes lokalt initierede 

vindmøllelaug i dag. Som han siger: “Det er jo blevet big business og det er jo ikke for den lille 

mand mere” (Madsen 2016, 1:26:15). Derfor skal der til disse møder oprettes forskellige 

arbejdsgrupper med fokus på forskellige elementer af processen. På den måde kan de lokale 

borgere, efter eget ønske, involvere sig i enkelte eller flere dele af processen og arbejdsbyrden 

bliver bredere fordelt. I sådan en situation hvor borgerne og myndigheden skal samarbejde om 

at planlægge projektet, vil opbygningen af institutionel kapital kunne ske jf. kapitel 4.2. Og som 

tidligere nævnt i kapitel 8, er muligheden for involvering i projektet, inden beslutningerne taget, 

noget alle modstandsgrupperne ønsker. 

For at tage højde for flere af de andre kritikpunkter som modstandsgrupperne beskriver i kapitel 

8, kan følgende arbejdsopgaver med fordel inddrages: 

 

Konkretiser projektet og find en placering 

Den vigtigste og sværeste opgave for arbejdsgrupperne er at konkretisere projektet. Der er langt 

fra idéen om, at man vil opstille vindmøller, til at finde ud af præcis hvor mange der skal være 

og hvor de skal stå. Det er typisk først når placeringen er fundet, at de reaktive borgere, der er 

naboer til de kommende vindmøller kommer på banen, og der at balladen med den organiserede 

modstand starter. Derfor er det meget vigtigt at man får beboerne i det åbne land involveret i 

denne arbejdsgruppe så de kan være med til at bestemme placeringen og udformningen af 
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projektet. De skal ikke bare høres om deres holdninger men involveres i diskussionerne, for som 

Heidi Jensen for eksempel fortæller i kapitel 8, var placeringen af nogle vindmøller umiddelbart 

fin nok, men så bliver de flyttet til en, for hende, uacceptabel placering. 

 

Det er vigtigt at denne arbejdsgruppe har et tæt samarbejde med kommunen, for som Bo 

Kiersgaard fra Næstved kommuner siger, er det utrolig svært for borgerne at sætte sig ind i alle 

de restriktioner der er for placeringen (Kiersgaard 2016, 45:22). Som tidligere nævnt er det 

også vigtigt at have kommunen med, da de er planmyndighed på vindmølleplanerne samt de 

nødvendige kommune- og lokalplaner. Samtidigt har denne en god idé om, hvilke restriktioner 

der muligvis kan dispenseres for, samt hvilke forhold der absolut skal tages højde for. 

 

Netop placeringen og størrelsen på møllerne er nok den mest polemiske del af 

vindmølleplanlægningen og det bliver ikke nemt at finde en placering der gør alle glade, men 

man er nødt til at forsøge, hvis man ønsker at undgå organiseret modstand. Det er i den 

forbindelse svært at overlade dette fuldstændigt til borgerne, da det i sidste ende kan føre til at 

der slet ikke bliver opført nogle møller. Det er nødvendigt at holde denne diskussion op mod 

lokalbefolkningen, kommunens og måske endda nationens overordnede mål for at sikre at den 

nødvendige indsats sker. Men hvis der skal opsættes nogle retningslinjer for minimumskrav til 

størrelsen eller antallet af møller er det meget vigtigt at disse er velovervejede og 

velbegrundede, og at en kommunal repræsentant eller anden person sætter sig ind i det og 

tager sig god tid til at forklare det til de andre. For eksempel har Næstved kommune lavet nogle 

retningslinjer om kun at sætte grupper af tre eller flere møller op, da undersøgelser viser at det 

forstyrrer landskabet mindre end en enkelt mølle. Dette kunne sagtens misforstås af de 

utilfredse borgere som værende onde hensigter, som det beskrives i kapitel 8, da kommunen 

dermed afviser af gøre vindmølleprojekterne mindre end tre møller. 

 

Undersøg økonomien i projektet 

Etableringen af vindmøller er en omkostningsfuld affære (Kiersgaard 2016 42:33). For at 

lokalbefolkningen kan få indblik i den konkrete økonomi i et vindmølleprojekt samt de mulige 

investeringsomkostninger, skal en arbejdsgruppe sætte sig ind i de økonomiske aspekter. Der 

skal tages kontakt til og indsamles tilbud fra vindmølleproducenter, så der kan laves et samlet 

prisoverslag på projektet så der efterfølgende kan beregnes investeringsomkostninger og afkast. 

Det kan være en god idé at få prisoverslag på flere, forskellige størrelser projekter, så borgerne 

har nogle konkrete muligheder at forholde sig til. Derved kan borgerne opnå en større forståelse 
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for forskellige projektudformninger og økonomien i dem, så når de skal beslutte hvilke og hvor 

mange vindmøller der skal op, kan de gøre det på et veloplyst grundlag.  

Heidi Jensen beskriver i kapitel 8 hvordan de, til et møde vedrørende muligheden for køb af 

andele, følte sig lokket til at købe andele på trods af at det, efter egen opfattelse, er en dårlig 

investering. Forståelsen for investeringsomkostningerne i en vindmølle og dennes afkast, vil 

lokalbefolkningen kunne opnå når de selv har fingrene nede i det økonomiske aspekt. 

Hun fortsætter med at sige at “dem der tjener penge er jo dem der stiller møllerne op” (Jensen 

et al. 2016, 25:35). Derfor er det essentielt, at det er borgerne der stiller møllen op, så de får 

del i fortjenesten. Derudover er det med til at sikre den brede lokale forankring af projektet samt 

muligheden for, at lokalbefolkningen kan påvirke driften af vindmøllerne, hvis størstedelen af 

borgerne køber andele.  

 

Opret vindmøllelaug 

For at lokalbefolkningen kan være medejere af vindmøllerne, skal der etableres et vindmøllelaug. 

Dette gøres oftest som et interessentskab. Da en bred lokal forankring kan medvirke til lokal 

accept, jf. afsnit 4.1, skal der fastsættes regler om at udbuddet af andele kun må ske til 

lokalbefolkningen, at udbuddet af andele skal ske af flere omgange og at alle andelene skal 

udbydes, ikke kun de lovpligtige 20% jf. køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende 

energi.  

Energistyrelsen foretog en evaluering af ordningen i 2011, der viste at det er forholdsvis få 

købere der køber langt de fleste andele. I de 15 vindmølleprojekter der er blevet evalueret har 

der kun været 335 købere med en gennemsnitsinvestering på 806.066. Der er altså tale om få 

lokale investorer snarere end en bred lokal forankring af projekterne. Modsat har Ærø Vind I/S 

udbudt 100 % af andelene i deres møller og i energistyrelses evaluering bliver disse slet ikke 

medregnet da de ikke rigtig har brugt køberetsordningen. (Danmark. Energistyrelsen 2011) 

For at sikre en lokal forankring er det derfor essentielt udbyde alle andelene til lokalbefolkningen, 

som det blev gjort på Ærø. Der blev udbudt 100% af andelene og udelukkende til 

lokalbefolkningen, hvilket har medførte den lokale forankring, jf. afsnit 7.1. 

Beslutninger i interessentselskaber eller vindmøllelaug vedtages ofte ved demokratiske 

afstemninger hvor én anpart gælder for én stemme. Denne form mener Heidi Jensen er 

kritisabel. Heidi Jensen nævner i kapitel 8, hvordan det fratager andelshavere med et mindre 

antal andele, indflydelse på driften af vindmøllerne. Dette tog vindmøllelaugene i både Næstved 

og på Ærø højde for. Både Hans Madsen og Hans Jeppe beretter i afsnit 7.1, hvordan der dengang 
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blev bestemt et loft for hvor mange stemmer en andelshaver må have, netop for at imødekomme 

dette (Madsen 2016) (Jeppe 2016). 

Det kan derfor være væsentligt at vindmøllelauget bliver oprettet med gældende vedtægter, der 

bestemmer at alle andele skal udbydes, over flere omgange og videst muligt kun til 

lokalbefolkning. Samtidigt kan vedtægterne også lægge en grænse for hvor mange stemmer 

hver andelshaver maksimalt kan have. I sidste ende kan vedtægterne for vindmøllelauget dog 

udformes som lokalbefolkningen selv ønsker det. 

Ydermere kan et etableret vindmøllelaug søge Garantifonden, som beskrives i lov om fremme af 

vedvarende energi, om garanti på et lån på op til 500.000 kroner til en del af forarbejdet. Med 

disse midler kan der søges lidt professionel hjælp til blandt andet miljøvurderinger og 

foranalyser, hvilket kan hjælpe borgernes arbejde. 

 

Opret PR-gruppe 

Som transitionsteorien foreslår, kan der med fordel oprettes en PR-gruppe med det formål, at 

arbejde med en informationsstrategi for den videregående information samt oprette kontakt til 

de lokale medier. Derved kan de øge mulighederne for at sprede informationer om projektet, 

både for at skaffe opbakning og for at give lokalsamfundet information om fremgangen i 

projektet løbende i processen. Den løbende opdatering af projektet kan være med til at fastholde 

lokalbefolkningens interesse. 

Som Jytte Pein påpeger i kapitel 8, så er den lovpligtige enkelte notits i lokalavisen og et opslag 

på kommunens hjemmeside, ikke nok til at fange alle borgeres opmærksomhed. Med en mere 

målrettet informationsstrategi end det lovpligtige og en tæt kontakt med de lokale medier, kan 

informationen muligvis nå ud til flere borgere. Den løbende opdatering kan desuden modvirke 

følelsen af at blive holdt hen, som Willem van der Hees udtrykker frustrationer over. De 

vindmøller hans gruppe er modstander af, er stadigt på pause. Han er derfor nødsaget til løbende 

selv at undersøge, om vindmøllerne kommer op eller ej (Hees 2016).  

 

Indgå aftaler med pengeinstitutter 

Det er ikke alle borgere i lokalsamfundet, der har de finansielle midler til at investere i 

vindmøller, uanset hvor meget de end gerne vil. Dette problem kan muligvis løses ved at indgå 

i dialog med pengeinstitutter, gerne lokale, for at lave en låneaftale. Låneaftalen skal udformes 

som et favorabelt lån de lokale borgere kan tage, for at opkøbe andele. Hans Madsen fortæller i 

afsnit 7.1, hvordan Sydvestsjællands vindmøllelaug arbejdede sammen med to lokale 
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pengeinstitutter, hvorved de oprettede låneordninger for mulige anpartshavere, som kunne stille 

deres andele som sikring i lånet. Det medvirkede at alle havde mulighed for at købe andele. 

 

Hvis ovenstående arbejdsopgaver bliver håndteret af borgere i stedet for af professionelle 

udefrakommende eller kommunen vil det muligvis kunne sikre den lokale forankring og accept 

af vindmølleprojekter. Der er dog tale om nogle komplicerede og svære beslutninger og 

vurderinger, især i forhold til placering og økonomi, og derfor er det vigtigt at have et godt 

samarbejde med kommunen.  

 

Opsamling 

Styringsgruppen skal afholde nogle offentlige møder hvor deltagerne bliver inddelt i 

arbejdsgrupper, som hver især står for en del af det videre arbejde. Møderne skal ikke bare 

annonceres i lokalavisen som loven foreskriver, men informationen skal nå ud til alle borgere i 

lokalområdet. Dette kan en LGE være med til at sikre gennem sit kendskab til lokalbefolkningen. 

Til disse møder er det vigtigt at formålet med mødet er tydeligt og at kommunikationen blandt 

deltagerne er hensigtsmæssig, så alle forstår hvad der foregår, kan sige hvad de mener og føler 

at deres spørgsmål og bekymringer bliver taget seriøst. Da manglende lokale accept kan opstå 

på grund af manglende eller sen information eller inddragelse, er det vigtigt at der bliver dannet 

et overblik over kendskabet til vindmølleprojektet i lokalsamfundet samt hvor mange fremmødte 

der er til møderne. 

Af de opgaver som de forskellige arbejdsgrupper skal påtage sig er den vigtigste at projektet 

skal konkretiseres med placering, størrelse og antal af møller. Her er det vigtigt at gruppen 

inkluderer forskellige beboere fra de områder der er på tale, så alle kan blive hørt og få 

indflydelse på beslutningen.  

En anden gruppe skal samle tilbud fra vindmøllevirksomheder for at få det økonomiske aspekt 

af projektet på plads. Desuden skal der oprettes et vindmøllelaug med vedtægter, der skal sikre 

at alle andele bliver udbudt til lokalbefolkningen for at kunne skabe en bred lokal forankring og 

at alle får indflydelse på vindmøllerne når de er blevet stillet op.  

Derudover skal der etableres et samarbejde med de lokale medier med henblik på, løbende at 

kunne informere lokalbefolkningen gennem processen.  
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Ydermere kan der etableres et samarbejde med lokale pengeinstitutter for at få dem til at udbyde 

lån til mulige andelshavere, for at flere borgere har mulighed for at investere i 

vindmølleprojektet. 

 

10.3 Delkonklusion  

Den grønne entreprenør kan, med sit kendskab til lokalsamfundet sikre at information bliver 

kommunikeret ud til alle borgere i området. En LGE besidder desuden en række egenskaber, 

herunder evnen til at koordinere og aktivere folk til at at samarbejde. Derfor er en LGE essentiel 

i rollen som drivkraft og organisator af et vindmølleprojekt. 

Måden hvorpå en LGE skal organisere lokalsamfundet skal, ifølge transitionsteorien først og 

fremmest ske ved at danne en styregruppe, med nogle fastsatte strukturer, hvor borgerne skal 

have mulighed for at deltage. Dette skal gøres, da etableringen af et vindmølleprojekt indeholder 

en betydelig mængde arbejdsopgaver og det derfor er en fordel at inddrage flere engagerede 

borgere i styringen. 

Styringsgruppen skal udføre noget forarbejde såsom at etablere et samarbejde med kommunen, 

samle erfaringer fra andre vindmølleprojekter samt kortlægge samtlige incitamenter, 

eksempelvis økonomiske, der er for borgerne til at deltage i projektet. På den måde borgerne 

nemmere overtales til at involveres sig i det videre arbejde. 

Efter styringsgruppen er dannet og forarbejdet er udført, skal informationen om det kommende 

projekt samt ønsket om borgerdeltagelse kommunikeres ud i offentligheden. Dette skal grundigt 

så det sikres at alle borgere, især i de reaktive borgere bliver opmærksomme på projektet og 

muligheden for at involvere sig, og dermed på påvirke det. Dette skal modvirke at borgerne 

bliver taget på sengen samt følelsen af manglende indflydelse. 

Inddragelsen af borgerne skal ved en række møder hvor der bliver oprettet en række 

arbejdsgrupper der fokuserer på forskellige opgaver i projektet. På den måde kan borgerne selv 

styrer hvilke dele de vil involvere sig i og hvor meget. Her er arbejdet med muligheden for 

medejerskab, for at sikre lokal forankring og placering af vindmøllerne, der ofte er grunden til 

modstand. Desuden skal kommunikationen foregå i øjenhøjde så alle føler sig respekteret og 

taget seriøst.  
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11 Konklusion 
 

De modstandsgrupper der er arbejdet med i dette projekt, er reaktive borgere. Den organiserede 

modstand starter, når borgerne føler sig uretfærdigt behandlet. De oplever hverken at deres 

bekymringer bliver taget seriøst eller at de kan få nogen reel indflydelse på 

vindmølleprojekterne, selvom det er dem der skal leve med dem. Deres bekymringer stammer 

fra frygten for det ukendte og denne frygt projicerer de ud som vrede og mistillid til systemet 

hvilket også gør frygten for de fysiske gener værre.  

 

Kommunen har i både Ærø og Næstved forsøgt at inddrage borgerne i vindmølleplanlægningen, 

men ingen af dem har formået at imødekomme de reaktive borgere. Ærø Kommune forsøgte at 

inddrage et etableret vindmøllelaug og dermed borgerne, men det var desværre kun et udsnit 

af borgerne der blev inddraget og fik opbygget institutionel kapital og der opstod alligevel 

organiseret modstand. Det er altså ikke nok for kommunen at inddrage de proaktive borgere, 

hvis der skal skabes lokal accept.  

 

Ved hjælp af transitionsteorien kan kommunen nå ud til de reaktive borgere gennem de 

proaktive, ved at aktivere lokale grønne entreprenører i vindmølleplanlægningen. Ved at oprette 

en borgerdreven styringsgruppe kan borgerne få reel indflydelse og den lokale grønne 

entreprenørs lokalkendskab kan sikre, at selv de reaktive borgere bliver inkluderet. 

 

Så for at svare på den indledende problemformulering: I hvor høj grad opstår den lokale 

organiserede modstand til vindmøller som reaktion på den kommunale planlægningstilgang og 

hvordan kan der tages hånd om dette gennem borgerdrevne vindmølleprojekter?  

Den lokale organiserede modstand opstår fordi kommunen ikke formår at nå ud til de reaktive 

borgere med den planlægningstilgang der anvendes i de undersøgte cases. Dette kan dog 

muligvis forbedres gennem en transitionsteoretisk tilgang, hvor lokale grønne entreprenører 

faciliterer inddragelsen af de relevante borgere og er drivkraft på borgerdrevne 

vindmølleprojekter.  
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12. Perspektivering 
 

Et andet fokus ud fra de to cases 

Forudsætninger for borgerinddragelse har været forskellige i de to cases. Næstved Kommune er 

omkring otte gange større arealmæssigt end Ærø Kommune og kontaktfladen mellem borgere 

og kommunen er derfor væsentligt større på Ærø. Dette er højst sandsynligt en af de afgørende 

faktorer i at Ærø har anvendt en højere grad af kommunikativ planlægning. Bo Kiersgaard (2016) 

fra Næstved Kommune giver også udtryk for, at det kan være meget besværligt og 

omkostningsfuldt for en kommune som Næstved, at nå ud til borgerne i kommunens 

lokalsamfund.  

Dette kan lægge op til en debat omkring Kommunalreformen der trådte i kraft i 2007. Som følge 

af centraliseringen af de danske kommuner er afstanden mellem myndighed og borgere vokset, 

hvilket skaber nogle andre forudsætninger for at nå ud til de forskellige lokalsamfund i 

kommunerne. Det kunne derfor være interessant at lave en mere målrettet undersøgelse af 

udfordringerne for de større kommuner i forbindelse med borgerinddragelse og sammenholde 

det med mindre kommuner som eksempelvis Ærø.  

 

En undersøgelse af en igangværende case 

I forbindelse med borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleprojekter kunne det have været 

interessant at undersøge en igangværende proces for at få en førstehånds indsigt i en proces og 

gå dybere ind i en analyse af de dynamikker der kunne observeres. Dette har dog ikke været 

muligt under de forhold dette projekt er blevet udarbejdet under. 

 

Kvantitativ analyse i sammenspil med denne rapport → Få kortlagt flere holdninger 

m.m 

Empirien der er anvendt i denne rapport er udelukkende litteraturstudier og kvalitative 

interviews. Hvis arbejdet med denne rapport skulle være mere fyldestgørende og have større 

statisk grundlag, kunne en kvantitativ undersøgelse være gennemarbejdet. 

De svar der fremgik i den kvalitative undersøgelse, ville således kunne danne grobund for 

spørgsmål i en kvantitativ undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse kunne kortlægge hvilke 

slags holdninger der virkelig gør sig gældende og, i bedste fald, kategorisere hvilke holdninger 
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der var mest fremtrædende. På denne måde ville det i større omfang være muligt at anvende 

og forholde sig til den viden, indsamlet i de kvalitative interviews og bruge den til at drage nye 

og, måske, mere konkrete konklusioner omkring vindmølleprocessen. 

 

Lovgivning → Højere minimumskrav i forbindelse til inddragelse/information 

I et videre arbejde med resultaterne fra denne rapport, kunne man kigge på det 

lovgivningsmæssige omkring inddragelsen af borgerne. Det er kommunen der ved lovhjemmel 

har pligt til at inddrage borgerne. Det er op til kommunen selv om der skal arbejdes yderligere 

for at inddrage borgerne end hvad minimumskravene bestemmer. Som lovgivningen er skruet 

sammen nu, kan de lovpligtige møder være udelukkende informerende og hvor borgerne 

sjældent er til stede. Ofte er det fordi at borgerne ikke orker at komme eller fordi informationen 

om de afholdte møder blot skal ske digitalt jr. planloven. 

Denne rapports respondenter føler også at den lovpligtige inddragelse har været tilstrækkeligt. 

De føler i stedet, at de er blevet holdt uden for indflydelse og ikke er blevet behandlet ordentlig 

i processen. 

I forlængelse af dette, kan man sammenholde lovgivningen med den kommunikative 

planlægningsteori, der også forklare vigtigheden i at inddrage borgere i høj grad. Teori 

argumentere for, at dette ikke blot skal gøres for at modvirke den følelse af uretfærdighed som 

kan opstå hos borgerne. Det skal gøres for at uddanne dem til at blive individer, der kan agere 

sig i den demokratiske systemverden, ved at opbygge institutionel kapital som medføre en 

række handlekompetencer. 

 

Derfor kunne det være interessant at kigge på hvilke elementer i lovgivningen, som kunne 

ændres eller eventuelle nye elementer, der kan tilføjes for at sikre borgerne en lovpligtig 

inddragelse i på højde med hvad vores respondenter ønsker og den kommunikative 

planlægningsteori diktere.   

 

Alternativt produkt 

I videre udvikling med dette produkt, kunne det være interessant at udvikle en erfaringsguide, 

en konkret håndbog, til hvordan relevante aktører kunne gribe alle vindmølleprocessens 

aspekter an i en hardcore buttom-up tilgang hvor alle tænkelige aktører skal inddrages. Denne 
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guide skulle henvende sig til enten kommunen eller den lokale grønne entreprenør, med henblik 

på at udvikle vindmølleprojekter med lokal accept og lokale forankring.  

Da vindmølleprojekterne i dag er store og dyre og borgerne i højere grad ytrer sig når de er 

utilfredse, og derfor er det en kompliceret opgave. Denne guide skal simpelthen tage opstilleren 

i hånden og guide den igennem hele processen, som beskrevet i punkterne fra afsnit 10 i 

rapporten. Disse forskellige aspekter skal konkretiseres i en vindmøllekontekst og baseres på en 

lang række erfaringer om best-practice.  
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13. Metoderefleksion 
 

Et studieprojekt er en læringsproces og der kan løbende ske erkendelser omkring de metodiske 

tilgange der er valgt. I dette afsnit præsenteres derfor refleksioner omkring den metodiske 

tilgang der er anvendt i dette projekt og hvordan dette kunne have udformet sig på en mere 

brugbar måde. 

 

Valg af case 

I udvælgelsen af cases var der oprindeligt et ønske om at finde en case, hvor lokal modstand til 

vindmølleprojekter var undgået og en hvor der var høj grad af lokal modstand. Dette var 

ønskeligt for at sammenligne en succescase med en mindre succesfuld case, for at analysere 

hvor forskellene i inddragelsen lå og hvilke faktorer der skabte henholdsvis accept og modstand. 

Ud fra dette ville man højst sandsynligt kunne drage nogle tydeligere konklusioner omkring 

inddragelsesprocessen end det er formålet i dette projekt.  

 

Dette lykkedes ikke efter hensigten. Casen på Ærø blev vurderet til at være en succesfuld case 

med en bred opbakning og modstanden blev først opdaget senere i processen. Dette skete på 

grund af, at researchen omkring casen ikke har været grundig nok og at der blev draget 

forhastede konklusioner.  

Det kunne være interessant at undersøge en succescase i et fremtidigt projekt for at kunne 

drage nogle konkrete erfaringer og søge at operationalisere dem i en anden case. Der eksisterer 

givetvis vindmølleprojekter med en højere grad af lokal accept, men der er højst sandsynligt en 

grad af modstand i langt de fleste tilfælde og det er ikke lykkedes at identificere 

vindmølleprojekter uden lokal modstand. Begrebet lokal accept betyder heller ikke at der slet 

ikke har været modstand. 

Derudover kan der også være store forskelle i omstændighederne omkring placeringen af 

vindmøller, da nogle kommuner har større frie arealer end andre og derfor har nogle fysiske 

forudsætninger der ikke kan overføres til andre kommuner.  

 

Grundlaget for at lave en komparativ analyse mellem de to valgte cases har været svagt, da der 

er en stor forskel på de to forskellige cases. For det første så er Næstved Kommune omkring 
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otte gange så stor som Ærø Kommune, hvilket stiller dem nogle andre udfordringer i forhold til 

at nå ud til borgere i kommunen. Derudover er Ærø en ø og i øsamfund kan mentaliteten og 

sammenholdskraften være anderledes end på fastlandet. Embedsmanden i Ærø Kommune gav 

blandt andet udtryk for at de fleste kender hinanden på øen (Heineman 2016). Dette skaber 

også en anden forudsætning for inddragelse og for at organisere projekter som dette. Derfor er 

det ikke nødvendigvis metodisk korrekt at sammenligne de to cases og dette har der også været 

opmærksomhed omkring.  

 

Tidsperspektivet for vindmølleprojekterne og lovkrav 

I et af de redegørende afsnit er der kortlagt relevant lovgivning omkring rammerne for 

vindmølleplanlægning. Da vindmølleprojekter er foregået på et tidligere tidspunkt end den 

behandlede lovgivning er det muligt, at der har været nogle anderledes lovkrav til processen og 

placeringen. Dette er ikke blevet behandlet i rapporten og derfor er der ikke draget så mange 

paralleller mellem lovgivningen og vindmølleprojekterne. Man kan derfor diskutere validiteten af 

den behandlede lovgivning i forhold til disse cases.   

 

Refleksion over interviews 

Da interviews i de forskellige cases blev afholdt på den samme dag var det ret begrænset hvilken 

viden der kunne tages med fra et interview til det næste. 

Det var et meget tæt pakket interviewprogram, hvilket godt kunne have været mere strategisk 

planlagt. Der kunne være afholdt interviews på en måde, så modstandsgrupperne eksempelvis 

blev afholdt først og derefter behandlet. Dernæst kunne der foretages interviews med 

kommunen hvor udsagn fra modstandsgrupperne kunne være inddraget. Derudover var de 

afholdte interviews med embedsmændene ikke tilstrækkelige til at kortlægge processen 

nøjagtigt, da det for det første var deres opfattelse af processen de kunne give udtryk for. 

Derudover er det nogle år siden at vindmølleprojekterne har fundet sted og derfor kan dele af 

processen være gået tabt. Der er derfor lavet en komparativ analyse mellem borgernes og 

kommunens udsagn og derfor er processen blevet beskrevet ret overordnet. Som beskrevet i 

perspektiveringen kunne man have grebet en analyse af processen an ved at observere en 

igangværende proces og dermed opleve processen fra et mere objektivt og dybdegående 

perspektiv. 
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I delanalyse 3 kunne det være brugbart at inddrage endnu flere erfaringer i forbindelse med 

lokalt drevne vindmølleprojekter. Til det var der foretaget interviews med nogle aktører der 

havde erfaring med nogle projekter fra nyere tid. Det lykkedes dog ikke tilstrækkeligt at opnå 

dette; delvist fordi at de pågældende interviews ikke blev struktureret ordentligt og delvist fordi 

at informanterne ikke havde så meget konkret erfaring at bidrage med. Derudover var der aftalt 

et interview med en opstiller i Næstved Kommune, der desværre måtte aflyse. 
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