
Bilag 3 - Transskribering af fokusgruppeinterview  
 

Interviewere: 

S: Sofie 

 

F: Frederikke 

 

Interviewpersoner: 

 

J: Jeanette 

 

B: Brian 

 

Su: Suzy  

 

H: Henrik 

 

Start 

 

S: Vi har introduceret jer til hvordan interviewet kommer til at foregå og i skal være velkommen til 

at diskutere og snakke med hinanden, alle holdninger og meninger er velkommen. Vi vil bare gerne 

vide hvad i mener som borgere. Så hvis vi bare lige starter med en introduktion til jer selv. 

 

J: Jeg hedder Jeanette og jeg er 51 år og bor i Fårevejle.  

 

B: Jeg hedder Brian og jeg er 53 år og bor også i Fårevejle.  

 

Su: Jeg hedder Suzy og er 54 år og bor i Fårevejle. 

 

H: Henrik, 56 år. 

 

 



  

S: Godt, det første spørgsmål vi har det kan ikke diskuteres så meget, men det er om i har været 

bosat nær vindmøller? Altså, har i boet tæt på en da i var yngre eller? 

 

J: Jeg har ikke nej, jeg har faktisk boet her i nogle år, og førhen boet i Slagelse men der var der heller 

ikke nogen vindmøller.  

 

Su: der var ikke rigtig så mange vindmøller dengang.  

 

S: Kan i se landvindmøllerne fra jeres hjem?  

 

B: Nej vi kan ikke se dem.  

 

J: Nej så skal vi op og stå på et eller andet men jeg lagde mærke til dem i dag faktisk da jeg kørte fra 

Holbæk af og hjem og så kiggede jeg ud over marken og så dem fra Hagsholm gods.  

 

Su: ja der er et par stykker herude.  

 

J: men dem tænker jeg ikke over fordi de ikke er så høje. Eller de virker ikke så høje. 

 

Su: nej nej. Jeg tror at de står et godt stykke inden på marken, det er derfor man ikke lægger mærke 

til dem. Men vi kan ikke se dem.  

 

S: Okay, har i oplevet gener fra de nærtliggende vindmøller? 

 

B: nej 

 

J: nej, jeg tror også det er fordi at vi er så langt væk fra dem. Altså jeg ved heller om der er gener, 

men det hører man rundt omkring men jeg ved det ikke.  

 

S: synes i at det forstyrrer landskabet rent æstetisk? 

 



J: Nej  

 

H: Jeg synes ikke at det pynter i landskabet, men altså jeg kan da godt se at de har deres berettigelse, 

men jeg synes ikke at de pynter. Men jeg vil hellere have en vindmølle end en atomreaktor stående. 

Men jeg kan se at der er behov for det, men pæne er de ikke.  

 

J: Jeg synes faktisk at de er okay, altså jeg har ikke noget imod dem fordi, altså det kommer også an 

på hvordan beboelsen er rundt omkring eller hvad skal man sige, når du kigger udover markerne er 

der meget grønt med buske og træer langs markerne så synes jeg faktisk det er ret kønt i stedet for at 

der bare er helt bart hvor man bare står og kigger ud i ingen ting fordi lammefjorden er flad herude 

hos os, så der er ikke nogle bakker eller noget herude hos os, noget andet er hvis du kommer op i 

bakkerne og kigger, så kunne det godt være jeg ville synes at det var synd. Men herude på det flade 

gør det absolut ikke noget. Men jeg også sige at jeg helst ville have at de var ude på markerne og ikke 

for tæt på beboelse fordi jeg tror ikke det ville sjovt at kigge ud ad sit vindue og så kunne man se 

vindmøller på alle siderne der kørte rundt, jeg tror nærmest jeg ville blive rundtosset.  

 

Su: Jeg har det på samme måde, jeg synes de pynter. Det giver lige et afbræk i alt det andet, jeg synes 

overhovedet ikke at de er grimme og jeg kan godt lide at de drejer lidt rundt. Jeg synes de minder lidt 

om fugle, ja jeg synes de pynter i landskabet. Og når man ser dem ude i vandet når kan kører over 

broerne så synes jeg de ser godt ud når de står der på række.  

 

B: Hvad ville du sige til hvis nu du ned til enden for jeres vej her, der er de her store luftledninger 

hvor man kan høre støj når man går nedenunder, der kunne det da være noget federe, nu ved jeg ikke 

hvor meget en vindmølle larmer men de larmer temmelig meget, der kunne det være noget federe i 

stedet for de ledninger.  

 

Su: Jeg tror man vænner sig til dem hvis man bor i nærheden af en, den der lyd ikke, ligesom folk 

der bor tæt på lufthavne, de har også vænnet sig til at flyene letter og lander og husene koster en 

million milliard derude. Jeg tror man ville vænne sig til det.  

 

H: de der vindmøller det er ligesom internettet og tror det er kommet for at blive og jeg tror bare man 

vænner sig til dem, de skal være her.  



J: Ja det tror jeg også. Ingen tvivl. Det var bare mere placeringen.  

 

B: Ja men jeg tror de larmer en del.  

 

J: Ja det tænker jeg altså også. Men jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet at være nær en.  

 

H: Man bliver overrasket, fordi for ikke så lang tid siden der var jeg ude og se på vindmøller og jeg 

var overrasket over hvor lidt de larmede. Jeg troede det var meget mere. Men hvis der kom en her på 

markerne så kunne det godt være at man ændrede syn på dem, men de larmede ikke så meget som 

jeg forventede.  

 

J: Jeg tænkte på, der er jo så meget sand og jord her der blæser rundt, ville det hvirvle rundt pga. 

vindmøllen?  

 

B: Ej altså de er så højt oppe, de store er oppe i 40-50-60 meter  

 

Su: Jeg har en kollega der bor herude i nærheden og hun synes de generede pga. lyden siger hun. Men 

jeg synes slet ikke jeg kunne høre det og hun har jo boet der i mange år, hun må have vænnet sig til 

det. Jeg synes ikke de generede overhovedet, jeg ville bare tænke at det var en lyd der var i 

baggrunden ligesom støvsuger langt væk.  

 

J: Men det kan være at det for hende føles ligesom tinnitus? Vi har jo forskellig opfattelse af lyd. 

 

Su: Det kan da godt være. 

 

H: Du har måske fat i noget, fordi nu har jeg tinnitus jo og lyden generede ikke mig. 

 

J: Fordi du har den der susen i forvejen på en anden måde? 

 

H: Jeps det kan jo godt være. Man kunne jo samle alle dem der har tinnitus i et område og så smide 

vindmøllerne det. (ironi kan forekomme).  

 



B: bare smid dem ud i vandet.  

 

Su: Bare ud i vandet eller hen til dem med tinnitus. 

 

B: havvindmøller er fint.  

 

S: Er der nogle oplevelser der har knyttet jeres syn på vindmøller? Altså hvor har i jeres syn 

fra?  

 

B: Nu har der jo været rigtig meget ballade med de vindmøller vi har herude, der har været sat kæmpe 

skilte op og de er gået helt amok over det heroppe og det har stået på i flere år. Jeg ved ikke om det 

kun er pga at folk synes de ser grimme ud men det har også noget med den støj at gøre, for når der 

bliver banket 10-16 vindmøller op lige efter hinanden, så kan det ikke undgå at larme. 

 

H: Men igen kan man sige, at jeg var ude ved de vindmøller der stod herude, jeg var ude af bilen og 

henne ved dem og igen, jeg var overrasket over dem. Men det har måske været fordi at min 

forventning var at de har larmet endnu mere. 

 

B: det kan være at det er fordi det er Georg Jensen der har designet dem 

 

 

Su: Jeg har også boet her i mange år, og jeg har også hørt om alt det der og jeg synes det virker vildt 

at folk har brokket sig så meget, men jeg bor jo heller ikke ved siden af. Når jeg cykler fordi synes 

jeg ikke at jeg kan høre noget, kun svagt.  

 

B: Der hvor de er placeret, det er så langt ude, der er måske én gård i nærheden, det er jo ikke i et 

parcelhuskvarter. 

 

Su: Ja stil dem på en mark, altså lad vær med stille dem steder hvor der er en masse huse.  

 

J: vi har jo mange store markområder her jo.  

 



Su: Hvis bare tager marken herude, hvis vi køre ned til rundkørslen ved kirkby, hvad hedder vejen? 

Skovvejen.  

 

J: ja der er der faktisk 4 store marker, der kunne måske godt have stået noget derude.  

 

Su: Det er ligesom når man ser det danske flag, så bliver man lidt nationalist 

 

J: Men jeg synes det er svært at sætte sig ind i de sager når man ikke bor der. Det kan godt være at 

de synes det er irriterende og har brug for at klage over det, men det ved jeg ikke noget om da de 

netop ikke står i min baghave.  

 

 

 

F: Brian nu siger du at du har en antagelse om at de larmer, men har du selv været tæt på en 

vindmølle eller hvad er det baseret på?   

 

B: Altså jeg kan godt hvis jeg køre hen til dem derude og står derude, så kan man godt høre dem og 

også langt fra, man kan godt høre det der sshhhuu eller brommen, og jeg tænker bare hvis vinden den 

står i forskellige retninger som den gør herude og man har en stående 2-300 meter fra en bolig så tror 

jeg godt at det kan genere en. 

 

H: Ja det kan jeg sagtens også forstille mig.  

 

S: Okay, så har vi et andet spørgsmål til jer. Kunne i forstille jer at være bosat nær en 

vindmølle?  

 

H: Altså den eneste fordel ville være hvis der var en økonomisk mening i det, hvis man fik del i 

vindmøllen men igen, hvis den stod tæt på ens bolig, hvad ville boligprisen så, ja så kunne jeg forstille 

mig at vurderingen raslede ned ik.  

 

B: Nu kan du jo bare se sådan en som Kirsten som har to vindmøller, er du sindssyg hvad det koster 

af penge og de får intet ud af det altså økonomisk selvom de ejer vindmøllerne  



 

Su: De får dækket deres strøm og sådan ikke? 

 

B: Men det de betaler tilbage det får de ikke noget for. Det er 0 kr.  

 

Su: De har to i haven, men de er slet ikke generet af lyden overhovedet, men jeg ikke om det skyldes 

det økonomiske ved det, at hun får strømmen dækket, altså så kan man måske godt lære at leve med 

det. Altså kunne du høre dem da vi kørte? Jeg kunne slet ikke høre dem eller jeg synes bare at det var 

en svag lyd, men de er heller så store som dem.   

 

B: Altså hvis jeg skulle være bosat et nyt sted tror jeg ikke at jeg ville købe mig et sted hvor der stod 

en kæmpe vindmølle. 

 

H: Så skulle det være fordi at huset var så billigt. Men jeg kan ikke se nogle fordele.  

 

B: Men jeg går ind for det, altså for strøm på den måde der, altså grøn energi.  

 

J: Man kunne sætte det i vandet i stedet for, det ville ikke bekymre mig i hvert fald  

 

B: Dem er der jo også mange af, altså havvindmølleparker.  

 

J: Ja men ikke så mange her, prøv at se hele vejen rundt ved vores bugter, så skal du vel helt op ved 

sjællandsode. 

 

H: Jeg tror ikke at de der højspændingsledninger der hænger, har noget at gøre med vindmøllerne, 

for mange steder bliver de jo lagt i jorden. 

 

J: Altså de har været her altid, altså dem der går igennem herover.  

 

H: Så vil jeg hellere have en vindmøll. 

 

S: Er vindmøller noget i snakker om i jeres vennekreds?  



B: Vi har snakket om det sammen med Kirsten, det var mest når de gik i stykker og skulle repareres, 

men der må jo være en grund til at hun har haft dem i så mange år.  

 

Su: Hun havde jo den ene i mange år og så byggede de en til så der må jo være lidt mening.  

 

J: jeg har ikke snakket med nogle, ikke andet end at jeg snakkede med min kollega Connie som har 

tre på marken og det er ikke langt fra deres hus. 

 

Su: Dem ser man ikke engang.  

 

B: Dem ligger man ikke mærke til. 

 

J: Men det kan være hun har ændret mening nu, det er nemlig mange år siden jeg snakkede med 

hende.  

 

S: Synes i at der nogle ting der kan ændres ved en vindmølle?  

 

H: Tænker du designet eller? 

 

S: Det er kun fantastisen der sætter grænser her. 

 

J: Næ egentlig ikke jeg synes faktisk de er pæne hvide. 

 

B: jeg synes ikke man skal begynde at give dem farver.  

 

Su: for det vil altid være højere end alt muligt andet.  

 

H: Ja for baggrunden når man kigger op er jo blå, så hvis der stikker noget op med en farve ville det 

ikke være pænt.  

 

J: Ja det tror jeg ville være helt forkert. De er okay som de er.  

 



B: De første vindmøller der kom de var godt nok ikke særlig kønne men nu er der jo sket en hel masse 

med dem ikke.  

 

H: De har sikkert også larmet meget mere end dem i dag.  

 

J: det lagde jeg faktisk mærke til, vi har en herover og den er ikke særlig køn, det er sådan en høj en 

og så har den sådan noget ternet noget. 

 

B: ja, men det er sådan en du kan sætte op i din baghave  

 

J: ja, men de er da grimme?  

 

Su: ja de minder lidt om en gammel lysmast  

 

J: ja en gang gammel skrammeljern og den var grå tror jeg  

 

H: Vindmøllerne er pænere at se på i forhold til solceller eksempelvis, altså en park, det er bare ikke 

pænt.  

 

B: Ej jeg vil sku også hellere have en vindmølle end en solcellepark 

 

H: Hvis man skulle have solceller op, skulle det være på tagene, ikke halvt eller kvart. 

 

B: Bare se den røde gård derude ved fønslev, de der kæmpe stykker jord med solceller. 

 

J: Eller nede ved den højskole, det ser heller pænt ud. Der har de brugt et ordentligt stykke af 

græsplænen til solceller og de blænder.  

 

Su: Det giver jeg også ret i, hellere vindmøller end solceller.  

 

S: Har i overvejet om vindmøller kunne have positive effekter hos kommunen økonomisk?  

 



J: Det er ikke noget jeg har tænkt over, men nu du siger det kunne det godt overvejes.  

 

B: Selvfølgelig ville det have det, gratis strøm altså og vi har så meget vind herude.  

 

J: Jamen altså tænk hvis man sagde at alt det der var offentligt i kommunen kunne få strøm fra 

vindmøller så tænk hvor meget vi måske kunne spare som borgere  

 

H: I skatteprocent  

 

Su: Og der ville være masser af plads, der er masser af åbne marker  

 

H: Hvis man fx tager Odsherred kommune så kunne man jo forstille sig at hvis det bidrog til at 

skatteprocenten blev billigere i Odsherred med vindmøller, så kunne man jo forstille sig en 

differenceret kommuneskat, at dem der bor tæt på de får en lavere, dem lidt længere fra en højere og 

dem hvor det slet ikke genere de har ikke nogen besparelser men heller ikke nogen omkostninger. 

 

J: Det kunne man godt gøre ja. Hvor langt skal en vindmølle stå før man får gavn af den?  

 

H: Det er ubegrænset, de sælger jo strømmen til seas. 

 

B: De graver vel nogle kabler ned.  

 

J: Så kunne man gøre det sådan her, man kunne sætte den ude i vandet. Så hvis man sætter dem hele 

vejen langs kysten, kunne hele Odsherred komunne få gavn af dem. Og det ville være bedre at det 

var alt det offentlige der fik strøm fra dem. (20:00) 

 

H: Jeg ville hellere have vindmøllerne på land end til vands. Jeg synes godt nok de der 

havvindmølleparker der, de er grimme.  

 

Su: Jeg synes faktisk de ser godt ud. 

 

H: Det jo smag og behag. Hellere på landet, end at ligge der på stranden og kigge på sådan en  



 

Su: Arh, så tæt er den jo heller ikke 

 

J: Ja jeg tænker også at den er et stykke ude? Det kan jo være begrænset i de forskellige områder 

hvor mange der kan stå, tænker jeg uden de genere boligområderne. Der vil de vel ikke genere nogle, 

eller jov måske sommerhusgæsterne men det jo ikke helårsboliger.  

 

H: Jeg ved sgu ikke hvor meget sådan en vindmølle leverer strøm til  

 

J: Det har jeg heller ikke forstand på, ja altså hvor mange skal man sætte op for det kan betale sig. 

 

S: Så Henrik nu siger du at du ikke vil have dem ude på havet, er det fordi at det æstetiske 

betyder mere for dig end gener? 

 

H: Jamen så skulle man vide, altså hvis man siger der kom en herude i baghaven, så det jeg ville være 

mest nervøs for, det kunne godt være at jeg ville få en lille pose penge her og nu men hvis den ikke 

opvejer værditabet i huset. Altså hvis tabet af værdien i huset er 300.000 kr så kan det godt være at 

jeg synes den er pænere ude i havet. Så det er jo summen af det hele, hvor man plusser og minusser.  

 

J: Altså hvis de stod i vand ville det jo kun være kysten der ville blive berørt af dem. 

 

B: Jeg tror at det meget dyre at vedligeholde dem på vand og jeg tror ikke at levetiden er så lang. Så 

der er også noget økonomisk i det der og jeg tror også at de er dyrere at reparerer dem ude på vandet  

 

H: Til gengæld tror jeg, nu er der ikke så mange dage på året hvor de ikke kører vindmøllerne. Jeg 

tror til gengæld at dem ude på vand de kører hele tiden.  

 

Su: Ja der er meget mere vind derude.  

 

B: Levetiden er nok mindre, fordi de står der i saltvand og møg og der skal en båd ud og så videre i 

stedet for bare lige at tage en bil ud og kravle op i tårnet. Nu kender jeg en der arbejder med vindmøller 

i mange år og jeg tænker bare at det virker omkostningstungt med en båd osv.  



 

Su: Men jeg tror alligevel det ville give en økonomisk gevinst ude på havet i forhold til at genere en 

masse befolkning og hvis ikke det genere dyrelivet i havet, så synes jeg måske at det er det værd også 

selvom det er en smule dyre, men så genere de ikke nogen 

 

B: Jeg tænker måske at de godt kan genere dyrelivet lidt, der dør masser af svaner i de vindmøller.  

 

J: det gør de vel også herude? 

 

B: jov jov det gør de.  

 

S: hypotetisk case: Hvordan ville i have det hvis der blev opstillet landvindmøller ca 800-1000 

meter væk fra jeres bolig? 

 

J: Det tror jeg faktisk at jeg ville have det ret stramt med  

 

H: Altså hvis vi fik et brev i postkassen om at de havde tænkt sig at stille dem en kilometer herfra, så 

tror jeg at jeg ville køre ud til en vindmølle og så køre en kilometer derfra og så høre om man kunne 

høre den. 

 

J: Jamen så skal du derud mange gange, for vinden kan jo ændre sig fra dag til dag 

 

Su: Jeg tror de tre der står herude ikke er længere end en kilometer væk 

 

(Her snakker de lidt løst og fast om nogle vindmøller der står nogle kilometer derfra, det virker ikke 

som at de er helt sikre på dem)  

 

B: jeg ville ikke have noget problem hvis de ikke genrede mig.  

 

J: hvis den ikke larmede var jeg ligeglad  

 



H: Og igen, så er der det økonomiske aspekt i det, om man ville få nogle økonomiske fordele ud af 

det 

 

S: tror i at, i kunne være interesseret i at købe en andel i en landvindmølle?  

 

J: Altså for at spare på strømmen?  

 

S: lad os sige at den plads placeret en kilometer herfra og i fik mulighed for at købe en andel i 

den tror i at, i ville være interesseret i det? 

 

H: For mit vedkommende kommer det an på hvordan investeringen så ud, hvis investeringen er bedre 

i en Novo aktie kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle smide pengene i en vindmølle  

 

J: Jeg tænker også at det må komme på en anden måde end at du som privat person skal investere i 

det her, det må være en offentlig ting hvor vi alle betaler til tænker jeg, lige meget hvor den står 

henne.  

 

Su: Altså nu snakker spørger du om hvad vi ville synes om den hvis vi fik ejerskab i den, sådan kan 

man ikke stille det op  

 

J: ja det er jo en modsigelse at sige at den larmer, men så alligevel være glad for det økonomiske  

 

H: Hvis din bolig falder 200.000 kr. og man kun for 10.000 ud af det om året eller hvor meget det er 

så er det ikke så fedt.  

 

J: Jeg kan ikke se den besparelse hvis jeg følte den gene ved det, sådan kunne jeg ikke købes, det kan 

ikke gøres op mod hinanden  

 

Su: Hvad hvis du fik 2 milliarder om året? 

 

J: Nej ikke hvis jeg blev generet.  

 



B: Aarh så kunne vi begynde at snakke om det. Ej ikke hvis den generede en.  

 

S: hvornår i et vindmølleprojekt ville i gerne inddrages? 

 

J: fra start. Så kunne man have en dialog om hvorfor den skulle stå som den skulle. Men jeg tror at 

hvis man skal have fat i borgerne og have et sammenspil omkring det, så tror jeg ikke at man skal 

invitere hele kommunen, men bliver nød til at tage områdemæssigt og snakke om for hvert område 

hvordan de havde tænkt sig at stille dem op og så spørge borgerne hvad de synes. Fordi vi kan jo godt 

bare sige ja til at de må stille dem og så selvom det er langt fra os og omvendt.  

 

H: Jeg tror gerne jeg ville inddrages så tidligt som muligt, så man har en chance for at være med, i 

stedet for at den pludselig står der.  

 

J: På den måde tror jeg også bedre at man kan få borgernes accept. Det er for sent at komme efter 6 

år, for det er ikke at vise at man gerne vil borgerne men det stik modsatte. Så har man muligheden 

for at være inddraget.  

 

S: Hvad ville i synes var bedst i forhold til et vindmølleprojekt, at det var en lokal borgergruppe 

eller kommunen der startede processen?  

 

B: Det første, altså borgerne får lov at have en finger med i spillet 

 

H: Det siger jeg også  

 

Su: Ja borgerne, fordi de tænker måske på deres medborgere, de kommunale ansatte kan jo være 

ligeglade med hvor sådan en bliver placeret 

 

B: Jeg kunne også forstille mig at investorerne er ligeglade, jeg kunne forstille mig at de bare tænkte 

business.   

 

H: Borgerne de bor her, det er ikke sikkert at de kommunale gør, så de kan jo nemt bare smide 20 

vindmøller op 



 

J: Tror du nogen sinde borgerne kunne blive enige? 

 

B: Det er jo umuligt at gøre alle glade.  

 

B: jeg tror at hvis projektet starter og det er startet af borgere, så er der en generelforsamling og så er 

der nogle der bliver valgt til den borgergruppe via et demografisk valgt og så man høre på hvad de 

siger og så stemme.  

 

J: Jeg kunne godt tænkte mig at det hverken var kommunen eller os som borgere men en helt anden 

udefra der kunne fortælle hvor det bedst ville egne sig at sætte de herhenne, fordi så er der ikke nogen 

personlighed involveret i det her. Det vil blive svært at blive enige.  

 

H: Det er rigtig som Brian siger, der vil aldrig komme 100% enighed  

 

J: Nej men jeg tror bare, at hvis man får folk der har forstand på, når man sætter en vindmølle op 

hvor vil det give mest gavn og mindst gene, kan i udpege de områder i vores kommune. Jeg tror ikke 

det ville være godt at borgerne selv valgte hvor de skulle stå henne  

 

B: Jeg tror heller ikke at de bare kan stå hvor som helst.  

 

H: Men derfor kan det jo stadig godt være en borgergruppe der bestemmer ud af de der måske 5 

områder hvor de kunne stå  

 

J: Ja for hvis de 5 områder ikke var udpeget, ville der nok komme dramaskrig  

 

S: tror i at de brogere der er modstandere ville have mere tilbøjelighed til at gå med på et 

vindmølleprojekt hvis det blev startet af borgerne selv?  

 

B: det kommer nok an på hvem man er, for hvis du først har besluttet dig for at du ikke ville have en 

vindmølle så tror jeg det er svært at ændre på det også selvom der sidder en masse borgere som er 

for.  



 

J: Jeg tror også ens alder og hvordan man ser på det har noget med det at gøre. Tror måske at jo ældre 

du er jo mere negativ kan man godt være omkring det her. Så om de der var imod det før omvendes 

af at det styres af en borgergruppe, det er jeg i tvivl om.  

 

F: hvad tror i at det skyldes det der med alderen og modstand, kan i sætte nogle ord på hvad 

det kommer af? 

 

J: Det er jo opdragelse  

 

Su: Ja arv og miljø, nogen er jo vokset op steder hvor man har været meget miljøbevidste eller også 

er man vokset op et sted hvor man ikke har så mange midler og så ser det måske anderledes ud. Jeg 

tror også at du har ret i at de yngre er mere miljøbevidste og de vil nok nemmere acceptere en 

vindmølle.  

 

 

DEBRIEFING DEL   

 

S: vidste i godt at der var en lovgivning der sikre passende afstand fra vindmøllen til beboelse, 

så naboer hverken bliver generet af skygger eller støj? 

 

J: nej det vidste jeg ikke, men jeg ved heller ikke så meget om det på den måde  

 

B: joo jeg tænkte godt at der var noget  

 

J: men du vidste det ikke! 

 

B: jooo aarh, men altså det skal der jo være  

 

H: jeg er overbevist om at de ikke bare kunne stille en op her over på marken, men hvordan kravene 

præcist var, det vidste jeg ikke.  

 



B: Forstil dig, en vindmølle har jo vinger på 60-80 meter de kan altså noget skygge ik 

 

H: men hvis du kører rundt hele tiden, er der jo ikke skygge (griner)  

 

H: Jeg har set en transport af en vinge det er sindssygt, men når man står nedefra og kigger op, så er 

det stadig svært at forstille sig hvor store de faktisk er  

 

J: Jeg må ud og gå en tur og se  

 

B: Ja der står skilte om information på dem  

 

S: Hvis nu i fik et brev ind af postkassen hvor der stod de her afstandskrav, ville det så gøre jer 

mere trygge?  

 

J: Jeg tænker bare, hvornår er de krav lavet? Fordi det kan jo være der er drukket nye ting om omkring 

vindmøllerne siden reglerne blev lavet.  

 

F: Vidste i at der bliver kompensation til husværdien til de boligejere der bor tæt på? 

 

B: Ja det vidste jeg godt men det har bare ikke været nok jo, men har jo hørt om hvordan folk mister 

værdien i deres bolig i forhold til hvad de får, så det kan aldrig blive en god forretning.  

 

F: Kender i nogle eller er det rygter? 

 

Alle: Nej  

 

F: Vidste i at nogle gange tilbyder man dem der bor tættest at opkøbe deres hus? 

 

J: nej det vidste jeg ikke 

 

B: det vidste jeg godt  

 



J: men er det inden man opstiller den vindmølle? Og er det den markedspris den har her og nu eller?  

 

F: det er markedsprisen er jeg ret sikker på  

 

B: men det værste ved det er jo hvis folk ikke ønsker at flytte jo  

 

J: det kan godt være at man ville få pengene for huset, men det er da stadig rigtig ærgerligt  

 

Su: hvis vi blev tilbudt pengene for vores hus hvis der kom en vindmølle, kunne vi godt finde på at 

flytte  

 

J: det kunne jeg også  

 

H: det kommer selvfølgelig også an på vurderingen  

 

B: jeg ville ikke have nogle bekymringer om det tror jeg.  

 

J: det ville jeg, jeg ville tage imod tilbuddet, tror jeg fordi jeg tænker at det ville være svært at komme 

af med huset bagefter, men det ville bare være skide ærgerligt hvis man var glad for at bo der. Men 

jeg tror man ville være ked af det mange år efter hvis man ikke flyttede  

 

Su: det kommer også an på hvor den blev placeret, for var det bare lidt ude i horisonten kunne det da 

godt være man ville tage imod kompensationen.  

 

H: ja det er vel en helhedsvurdering  

 

S: Har i kendskab til at 20% af ejerskabet af en vindmølle skal udbydes til borgerne? 

 

J: nej  

 

H: nej  

 



F: i nogle kommuner er der faktisk mulighed for endnu mere medejerskab, tror i det ville gøre 

en forskel? 

 

B: jeg tror godt at det kunne omvende nogle  

 

Su: kroner og øre kan jo tit omvende mange mennesker  

 

H: det kommer jo an på om det er en god forretning, men der er jo stadig den gene, den kan man jo 

ikke som sådan ændre på. Men det kunne jo så være en form for kompensation når den nu står der og 

den så giver et afkast på et eller andet om året, men igen, der skal en masse facs på bordet.  

 

J: Når du nu siger afkast, så synes jeg man burde fordele den ud, hvor man starter fra vindmøllen af 

og så 5 kilometer ud, men det synes jeg bør være til alle borgere, der skal bare ikke være nogen 

procent på  

 

H: selvom man kan eje 20% er det jo ikke sikkert at det er alle borgere der gider at investerer 

 

J: jeg er også lidt lige glad med de der 20% eller 60% jeg synes bare at det skal være en fælles ting 

 

H: ja så får man 100 kr. om året for at have en vindmølle 

 

Su: det er jo investorer der har sat den op for at tjene penge jo 

 

J: ja men jeg synes de kr og øre bør tjenes til fællesskabet  

 

F: vi har dykket ned i nogle cases hvor der at afkastet er stort, det giver en god gevinst  

 

J: men det kunne man jo godt bruge i fællesskabet, eksempelvis til ældre.  

 

S: vi har et eksempel fra tønder, som har opstillet 6 landvindmøller og har fået en omsætning 

på 4.5 millioner kr til lokalsamfundet, hvor efter at de begyndte at opstille fælles ting. 

 



F: ja de brugte dem også til at skabe mere liv ved at bygge nogle attraktioner så folk havde lyst 

til at flytte til byen. 

 

J: det synes jeg var en kanon god ide 

 

B: jeg tror faktisk at de 3 vindmøller som stod inde i Asnes oppe på en bakketop, den fodrede jo 

faktisk hele Asnes by og de havde jo en levetid på 20 år eller sådan noget og så blev de revet ned og 

jeg tror at det var fordi at der ikke var nok der gad at investerer i dem. 

 

Su: der kunne kommunen godt have gået ind i det 

 

H: der er ingen tvivl efter min mening at de der vindmøller ikke burde være privat ejet fordi det er jo 

en forretning, så er der bedre at kommunen eller staten ejede dem. 

 

J: jeg synes kommunen, det ville gavne dem og borgerne. Eksempel er nogle sommerhuse plaget af 

regnvand hvor man kunne hjælpe, ja altså alle sådan nogle ting så samfundet kunne fungere meget 

bedre 

 

S: et andet spørgsmål vi har, omhandler vindmøllens rotation. Det er faktisk muligt at justere 

rotationen efter folks ønsker, så de rotere langsommere og giver en roligere fornemmelse, vidste 

i at det var muligt? 

 

H: gør det ud over strømmen? 

 

F: ja en smule 

 

Su: jeg troede faktisk at den var drevet af jo meget vind der var. Nogle gange. Når der ikke er så 

meget vind står de jo stille  

 

B: jeg tror at nolge gange kører de også bare for at kører og så producere de ikke strøm 

 

Su: men det vidste jeg ikke at de kunne 



 

H: den har måske bedre ved at kører langsommere i virkeligheden  

 

F: vi snakkede lidt omkring den økonomiske forskel der er på land- og havvindmøller og der 

kan vi forstælle at landvindmøller er bedst økonomisk. 

 

S: ja og i var allerede inde på nogle af de rigtige ting, at det er dyre at holde ved lige og opstille 

samt kan det forstyrre havmiljøet. Historisk set har det heller aldrig været billigere at lave 

landvindmøller og der bliver opstillet enormt mange på havet, derfor føler vi at 

landvindmøllerne bliver glemt.  

 

F: ja det er jo grundet borgerne at de her landvindmøller har svære tider og vi vil undersøge 

hvorfor da det netop er økonomisk bedre. 

 

J: jeg tænkte på hvis nu at man satte flere landvindmøller op, men kun satte få op af gangen, altså fx 

3 sammen og så et stykke væk fra hinanden, så man havde dem lidt mere spredt rundt omkring, så 

tror jeg måske det ville blive mere en del af det hele, så tror jeg ikke folk ville tænke så meget over 

det. Altså at det ikke var i nogle bestemte områder men mere hist og her 

 

H: man kunne også forstille sig de steder hvor der er 10 og 12 møller at det er billigere at have end 

at stille dem ud rundt omkring 

 

B: ja men det er det 

 

J: ja men for at få borgernes accept tænker jeg, fordi det kan virke voldsomt med 12 på en lang række 

derud af. Så i stedet sprede det ud, så at der står 3 her og 3 lidt længere væk. 

 

S: har de her sidste informationer ændret jeres syn på at skulle være bosat nær en 

landvindmølle?  

 



H: den information med at der skal være 800 meter eller sådan det gør mig lidt mere tryg. Men det 

er jo dobbelt moralsk, fordi man gør jo ind for grønenergi men bare ikke i baghaven, det er de andre 

der skal have det. 

 

J: jeg ville ikke have noget imod at have dem i baghaven, hvis jeg bare vidste at de ikke larmede. 

Altså jeg synes ikke de gener mig når jeg kigger ud i landskabet, jeg synes det er pænt faktisk.  

B: ej de er da ikke pæne 

 

J: jov det synes jeg  

 

Su: jeg synes ikke de er grimme, tvært imod. Antenner på huse er da grimmere. 

 

H: det behøver vi ikke at være enige i 

 

Su: Men det er sjovt at tænke på at folk der går ind for grønenergi ikke vil have den i deres baghave, 

men lige så snart der er økonomi i det er det okay. Det er sådan lidt.. det er vigtigt at give folk den 

forståelse at det er miljøet først. 

 

H: mennesker er sådan her indrettet, at de kan sagtens stå inde på christainsborg og demonstrer imod 

vindmøller men stadig være for grønenergi. Vindmølle debatten er ikke så sort hvid som en veganer 

er, de spiser ikke kød og sådan er det. Men altså mig selv inklusiv, jeg er da for grønenergi, jeg vil 

sgu da bare ikke have det i baghaven 

 

J: men hvis vi nu siger at det kun var synsmæssigt så ville jeg være okay med at have den i baghaven, 

den skal bare ikke støje  

 

Su: men hvis den kan dreje langsommere så larmer den vel heller ikke lige så meget? Det ville da 

være super 

 

F: ville i føle at det var godt hvis det kom en borger med erfaring i at bo ved en vindmølle ud 

og snakkede omkring det eller ville i være interesseret i at komme ud og gå en tur ved en? 

 



H: det er meget fint at høre nogle med erfaringer men også nogle objektive personer. Man kan vel 

godt finde personer der bor nær en vindmølle, der er både for og imod. Men at finde en person der er 

objektiv og ikke har en dagorden men forklarer faktuelt 

 

F: vi har faktisk snakket med nolge der gør lige netop dette, som bliver hyret ind når der skal 

give informationer og som kan snakke med borgerne.  

 

H: ja altså hvis de hverken er for eller imod og bare er et konsulentfirma og de kan fortælle om plusser 

og minusser helt som de er, så er det en god ting.  

 

S: deres dagsorden er kun faktuelle ting og de bygger meget af deres viden på en undersøgelse 

lavet af kræftens bekæmpelse, fordi at nogle borgere påstår at være blevet syge af vindmøllerne 

 

H: hvem betaler dem? 

 

F: Vestas 

 

H: ja allerede der ik 

 

B: de der ting med at folk er blevet syge og det med kræftens bekæmpelse, hvad er det at de er blevet 

syge af? Er der af kablerne eller er det støjen? 

 

S: Der er nogle der hævder at være blevet syge, men det kan også godt være irritationen over 

dem som kan gøre en syg eller træt eller deprimeret. Men det bevidst at de ikke fysisk direkte 

gør en syge.  

 

H: altså når vestas er inde og bidrage til det her med informationen, så er det lidt det samme som hvis 

et tobaksfirma ansætter en læge til at forklare plusser og minusser ved at ryge. 

 

Su: ja og novonordisk de forsker jo i diabetes men de laver jo også diabetes medicim, altså de gør jo 

sig selv arbejdsløse hvis de finder kuren 

 



B: jeg tror det er farligere at rende rundt med sin mobiltelefon hele dagen end en vindmølle en 

kilometer væk 

 

 

F: hvad tror i der gør at i ikke altid deltager til borgermøderne? 

 

J: for det første emnerne og for det andet kan man godt føle at beslutningerne allerede er taget  

 

Su: ja man føler ikke at man bliver draget helt fra staren i hvert fald  

 

H: men så mange borgermøder er der vel heller ikke, er der? 

 

J: arh der er da nogle  

 

B: ja der var et borgermøde for nogle år siden nede i hallen omkring et diskotek der ville åbne, der 

mødte der folk op, især dem der boede rundt om!  

 

J: jeg ville nok dukke op hvis det drejede sig om vindmøller der skulle stå indenfor fem kilometer 

væk herfra 

 

H: jeg ville ikke deltage i et borgermøde selvom jeg blev inviteret hvis det var vindmøller som var 5 

kilometer herfra, det synes jeg ikke jeg har noget med at gøre 

 

J: men jeg har svært ved at finde ud af hvor mange møder der har været om man har været inviteret. 

 

(til sidst blive der snakket lidt om ting der allerede er nævnt og det sluttes af) 

 

 


