
MED- ELLER MODVIND?



Abstract 

 

This project has looked at how visual or physical inconveniences, economical ownership 

models and citizen involvement, may all affect citizens opinions about becoming neighbours 

to big onshore wind turbines and how these reservations might all be met through citizen 

involvement. 

 

To gain knowledge within these three theses we interviewed both citizens and experts who 

have been involved in the realization of onshore wind turbine projects. To process the collected 

data derived from our qualitative methods we have used Bo Elling’s theory of communicative 

planning as counter-power, because of how it portrays the power of citizens as a potential 

resource to promoting long-term planning.  

 

Through our analysis we found out that citizens are very concerned about the possibility of 

how noise from the wind turbines might affect their health, but they were also not very fond of 

investors from outside the local community earning money from the wind turbines. 

Furthermore, citizens have a tendency to feel they’re being neglected in the planning process. 

At last, we were then able to conclude that all of these citizens reservations can be improved 

through citizen involvement.  
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Kapitel 1. Indledning 
 

1.1 Problemfelt 

1.1.1 Vindmøller er et led i den bæredygtige omstilling af energisektoren  

De aktuelle klimaforandringer er en global problematik som i dag er blevet en af 

menneskehedens hidtil største udfordringer. Vi mennesker har længe truffet forkerte valg der 

har skadet vores jordklode, hvilket blandt andet afspejler sig i vores overforbrug af absolutte 

ressourcer og massive udledninger af drivhusgasser. Hvis der kigges på hvilken sektor der 

udleder flest drivhusgasser, er det tydeligt at energisektoren indtager førstepladsen, eftersom at 

International Energy Agency (IEA) i 2014 fastslog at produktion af el og varme er ansvarlig 

for næsten 50% af verdens samlede udledning af drivhusgasser (Ritchie, Roser, 2019).  

 

 
Figur 1. CO2 emissioner fordelt på sektorer (Ritchie, Roser, 2019). 

 

Sammenlignet med de øvrige sektorer, står det klart at der er størst potentiale for at opnå 

reduceringer i drivhusgasudledning indenfor energisektoren. Det hænger sammen med at 

menneskets brug af fossile brændsler som energiforsyningskilde, har været dominerende siden 

industrialiseringen. Afbrænding af fossile brændsler, såsom olie, kul og naturgas, er dog nu 

blevet en alvorlig udfordring der kræver hurtig handling, grundet drivhusgasudledningens 

bidrag til global opvarmning. Efter omtrent 1°C global opvarmning drevet af menneskelige 

aktiviteter siden industrialiseringen, ses det allerede, hvordan at isen smelter på Grønland og 

Antarktis, hvilket får havniveauet til at stige (Figueres, 2017). Derudover er ændringerne i 

klimaet begyndt at få hele økosystemer til at kollapse (Figueres, 2017). Såfremt at jordklodens 

temperatur stiger yderligere, vil det derfor forstærke de allerede alarmerende konsekvenser 

global opvarmning har for os mennesker, samt øvrigt liv på jorden. Derfor vedtog FN i 2015 

Parisaftalen, hvori det er aftalt at holde en temperaturstigning på 1.5°C, maksimalt 2°C (United 
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Nations, 2015). Udover at fossile brændsler udleder store mængder drivhusgasser, er 

brændslerne ikke-fornybare ressourcer. Det er derfor yderst nødvendigt at brugen af fossile 

brændsler udfases og erstattes med bæredygtige alternative energiformer, hvis 

bæredygtighedsbegrebet fra Brundtlandrapporten; “En bæredygtig udvikling er en udvikling, 

som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at 

opfylde deres behov i fare“, skal realiseres (WCED, 1987). En optimal bæredygtig udvikling 

udgøres herunder af tre dimensioner; den miljømæssige, den sociale og den økonomiske 

(WCED, 1987). Bæredygtighedsbegrebet og de tre dertilhørende dimensioner, er desuden brugt 

til udarbejdelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (UNDP a, n.d.), hvor der 

ligeledes er stort fokus på udfasning af fossile brændsler.  

 

I 2015 blev FN’s 17 verdensmål vedtaget, hvis formål er at fremme bæredygtig udvikling 

globalt (UNDP a, n.d.). Specielt verdensmål nummer syv om bæredygtig energi, omhandler 

den nødvendige omstilling til vedvarende energikilder. Verdensmål syv indbefatter desuden 

forskellige delmål, hvor især mål 7.2 og 7.3 indikerer et ønske om henholdsvis forbedring af 

den globale energieffektivitet og en væsentlig forøgelse af vedvarende energi (UNDP b, n.d.). 

Danmark har taget flere forskellige selvstændige initiativer henimod en bæredygtig udvikling, 

hvilket blandt andet afspejler sig i de forskellige energiaftaler, der er blevet udviklet gennem 

årene fra regeringens side. Energiaftalen fra 2018 bærer især præg af ambitiøse tiltag henimod 

en bæredygtig omstilling af energisektoren, der lever op til forpligtelserne i FN’s verdensmål 

(Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, 2018):   

For at vedvarende energi inden for en overskuelig fremtid bliver vores altdominerende 

energikilde til el og i stigende grad den primære energikilde til varme, vil der i de 

kommende år være teknologineutrale udbud af bl.a. solceller, landvind og kystnær 

havvind (Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, 2018). 

Citatet udtaget fra Energiaftalen 2018 understøtter, at Danmark ønsker bæredygtige initiativer 

i det danske energisystem og at vindenergi vil blive tildelt en bærende rolle i denne omstilling. 

Danmarks bæredygtige omstilling af energisektoren til vedvarende energikilder skal lede frem 

til 100% uafhængighed af fossile brændsler i 2050 (Klima- og Energiministeriet, 2011), hvilket 

vil sige at der blandt andet skal opstilles flere vindmøller i landskabet, men det kan være en 

udfordring i forhold til borgermodstand mod speciel landvindmøller.  
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1.1.2 Borgermodstand komplicerer omstillingen af den danske energisektor 

Vindenergi er allerede en dominerende vedvarende energiform i Danmark, hvilket er med til 

at Danmark omtales som et foregangsland for vindenergi (Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet, 2018). Danmarks gennemgående flade landskab og placering ud til Nordsøen 

gør landet oplagt til implementering af vindenergi. Det fastslår et interaktivt verdenskort 

udarbejdet og ejet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), kaldet Global Wind Atlas 

(GWA), der kortlægger verdens land- og havvindsressourcer (Wind Denmark, 2019). 

Derudover består Danmark af mange små øer, hvilket medfører en meget lang kystlinje på 

næsten 9000km (Møller, n.d.). Langt størstedelen af alle områder i Danmark ligger kystnært, 

hvilket afspejles i at der alle steder i landet er mindre end 52km til havet (Møller, n.d.). De to 

omstændigheder bidrager tilsammen til optimale vindforhold, hvorfor det er oplagt at opstille 

vindmøller i Danmark til udnyttelsen af vindenergi. Vindenergien kan omdannes til el- og 

varme og på den måde bidrage til at gøre energisektoren fossilfri henimod 2050 (Energinet, 

2019). Det ses derfor allerede, hvordan at kommuner selvstændigt er begyndt at udvikle 

visioner om at få opstillet landvindmøller, for at imødekomme de klimapolitiske målsætninger, 

men undervejs i planlægningen opstår der tit konflikter med borgere, der anser landvindmøller 

for at medføre fysiske gener. Lokal borgermodstand imod opstilling af landvindmøller står i 

vejen for eller udskyder mange landvindmølleprojekter i kommuner (Sommer, Bjørnestad, 

Frandsen, 2017). Det kommer blandt andet til udtryk ved at der i dag findes omkring 200 

lokalgrupper som er imod opstilling af vindmøller på landsplan (Bak, n.d.). Det har medført at 

Energiaftalen fra 2018 indikerer at fremtidige vindmøller i højere grad bør placeres i havene, 

som følge af denne borgermodstand, samt en gennemsnitlig højere energieffektivitet (Klima-, 

Energi og Forsyningsministeriet, 2018). Havvindmøller er dog dyrere at implementere og 

vedligeholde, samt påvirker de den omkringliggende biodiversitet i højere grad end 

landvindmøller gør (Wind Denmark, 2020; Danmarks Naturfredningsforening, n.d.). Det er 

derfor relevant at undersøge, hvorhenne borgermodstanden opstår ved landvindmølleprojekter 

og om der er mulighed for at forebygge denne borgermodstand. Den tiltagende borgermodstand 

kan formentlig skyldes tre tendenser indenfor vindmølleprojekter, nemlig det at 

landvindmøllers størrelse er stigende, ejerskabet af møllerne ikke altid er lokalt forankret og til 

sidst, det at borgerne oftest ikke involveres særlig meget i planlægningsprocessen.  
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I takt med at Danmark har mestret vindmølleteknologien, er størrelsen på vindmøllerne steget 

markant for at opnå større energieffektivitet, men det betyder også at eventuelle gener fra 

møllerne ligeledes er blevet forstærket. Gener fra landvindmøller vil oftest indebære 

(lavfrekvens) støj, skyggekast fra vingefanget og eventuel forstyrrelse af biodiversitet. 

Teknologien bag vindmøller kan i sig selv forklares relativ simpelt. I det at vind rammer 

vingerne på en vindmølle, skabes der et overtryk på vingernes forside, samtidig med at der 

skabes et undertryk på vingernes bagside, hvorved vingerne sættes i bevægelse. Energien fra 

vingernes bevægelse omdannes til mekanisk energi, der igen omdannes til elektrisk energi i 

vindmøllens generator (Danmarks Naturfredningsforening, n.d.). Så jo højere landvindmøllen 

er, jo større vingefang, jo større energieffektivitet. En landvindmølle med en totalhøjde på 

100m vil eksempelvis producere 1.5-1.8MW strøm, mens en landvindmølle på 150m vil 

producere omtrent 3.3-3.6MW strøm (VidenOmVind, 2019). En ny bekendtgørelse i planloven 

d. 6 september 2019 har endda medført at landvindmøller i dag må overskride den 

forhenværende højdebegrænsning på 150m (Erhvervsstyrelsen, 2019). Vindmøller er derfor i 

dag langt mere synlige i det flade danske landskab end tidligere, grundet deres store størrelse 

og det kan alene, foruden fysiske gener, vække modstand hos borgere der anser 

landvindmøllerne som forstyrrende objekter i landskabet rent æstetisk. Mens det måske er 

svært at gøre noget ved udseendet og synligheden af landvindmøller i landskabet, sikre 

lovgivning at landvindmøller lever op til specifikke afstandskrav til nærmeste beboelse. 

Afhængig af landvindmøllens højde, skal der minimum være en afstand til nærmeste beboelse 

på fire gange møllens højde, hvilket er tiltænkt at skulle skåne naboer til store landvindmøller 

for førnævnte gener (Naturstyrelsen, 2015). Alligevel er der borgere som klager over gener fra 

landvindmøller, hvilket kan indikere at afstandskravene enten ikke er tilstrækkelige eller at 

borgernes modstand bunder i andre faktorer.  

 

En anden mulig årsag til borgermodstand kan bunde i ændrede tendenser i ejerskabet af 

landvindmøller. Ifølge køberetsordningen i den aktuelle VE-lovgivning, har lokale borgere i 

kommunen forkøbsret til minimum 20 procent af et offentligt vindmølleprojekt (Energi-, 

Forsynings- og Klimaministeriet, 2019), hvilket sikre borgere et vist medejerskab. Såfremt at 

borgerinteressen overstiger den udbudte andelsprocent af landvindmøller, har borgerne bosat 

indenfor 4.5km af landvindmøllerne fortrinsret (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 

2019). Forkøbsrettens formål er, udover at inddrage lokale borgere i vindmølleprojekter, også 
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et forsøg på at fremme lokal accept til opstilling af vindmøller og på den måde forebygge 

borgermodstand. Problematikken i forhold til ejerskab af landvindmøller, set fra borgernes 

perspektiv, kan imidlertid være det, at det resterende ejerskab af lokale landvindmøller ikke 

stiller krav til at investorerne er lokale. Det betyder at op til 80% af et landvindmølleprojekts 

økonomiske afkast risikerer ikke at tilgå det pågældende lokalsamfund. I 1998 blev 

bopælspligten nemlig ophævet, hvilket har resulteret i at investorer siden da har haft mulighed 

for at have bopæl langt uden for det lokalsamfund, hvori der opstilles landvindmøller (Bak, 

n.d.). Det betyder at det i dag ikke er usædvanligt, at investorer udenfor lokalsamfundet ejer 

langt størstedelen af opsatte landvindmøller. Udover at investorer ikke behøver at være lokale, 

behøver de ydermere ikke engang at være danske. Så på trods af, at naboerne til store 

landvindmøller hovedsageligt vil være lokale borgere, der skal leve med eventuelle gener fra 

landvindmøllerne, inklusiv udsigten til møllerne, er det samtidig ikke dem som får glæde af de 

økonomiske fordele møllerne medfører. Noget tyder derfor på at der i mange tilfælde vil være 

en uoverensstemmelse mellem, hvem der yder og hvem der nyder, når det gælder 

vindmølleprojekter der kan give anledning til borgermodstand.  

 

Når det kommer til offentlige planlægningsprocesser, såsom ved landvindmølleprojekter, kan 

det tænkes at formen og mængden af borgerinddragelse vil have betydning for udfaldet af den 

endelige borgertilslutning. Planloven indebærer ganske vist mindstekrav for borgerinddragelse, 

når det blandt andet kommer til; offentlige bekendtgørelser og høringsfristelser 

(Naturstyrelsen, 2012). En problematik kan dog bestå i, at ingen af Planlovens mindstekrav 

ligger op til, at borgere involveres yderligere i andre sammenhænge i planlægningsprocessen. 

Eventuel borgermodstand kan derfor tænkes at kunne opstå, hvis borgere ikke altid føler sig 

involveret nok i landvindmølleprojekter eller tilmed helt overset i processen. I forlængelse 

heraf mangel på lokal ejerskabsfølelse. I den sammenhæng er det dog relevant at overveje, i 

hvor mange planlægningsprocesser ved et landvindmølleprojekt det overhovedet giver mening 

eller er muligt at involvere borgere, eftersom at planlægningen bevæger sig indenfor et 

højteknologisk felt. Oftest vil det være kommunen der står for formen og mængden af 

borgerinddragelse ved et landvindmølleprojekt, hvorfor det er relevant at undersøge de lokale 

borgeres relation til kommunerne og se på, hvilke planlægningsstrategier der medfører størst 

borgertilslutning. Det er i den relation også spændende at undersøge, om graden af en 

kommunes involvering i et vindmølleprojekt har indflydelse på borgertilslutning.   
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1.1.3 Odsherred kommunes ambitioner for landvindmøller  

Dette projekt udspringer fra en enkel kommunes ønske om at innovere deres nuværende 

borgerinddragelsesstrategi ved vindmølleprojekter, så at den i højere grad resulterer i størst 

mulig borgertilslutning og lokal opbakning. Odsherred kommune har i deres kommuneplan 

2017-2029 beskrevet deres vision for opstilling af nye landvindmøller i den nærmeste fremtid 

(Odsherred kommune, 2017). Selvom at kommunen understreger at de endnu ikke har igangsat 

nogle konkrete landvindmølleprojekter, ser de først og fremmest potentiale i at udnytte området 

på Lammefjorden til opstilling af tre nye landvindmøller (Odsherred kommune, 2017), 

eftersom at det formentlig vil være nemmest at få sikret de lovmæssige afstandskrav til 

nærmeste beboelse på denne placering. Alligevel forventer kommunen at et sådant 

landvindmølleprojekt vil indebære udfordringer i forhold til visse borgeres forbehold for 

landvindmøller, også selvom de lovmæssige afstandskrav til nærmeste beboelse vil blive sikret, 

som ellers burde sørge for at borgere ikke vil blive påvirket af umiddelbare gener fra 

landvindmøllerne. Dette projekt vil derfor forsøge at lokalisere, hvad der ligger til grund for 

borgeres forbehold for landvindmøller, samt hvilke muligheder der er for, at blandt andet 

borgerinddragelsesprocessen kan innoveres til at opnå større opbakning i et lokalsamfund. 

Dette vil analyseres ud fra borgere i Odsherred kommunes holdninger til landvindmøller og 

borgerinddragelse, samt erfaringer fra Tønder og Hjørrings kommune med 

borgerinddragelsens betydning for den endelige borgertilslutning. Derudfra kan Odsherred 

kommune forsøge at innovere deres egen borgerinddragelsesstrategi ud fra vores projekt.  
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1.2 Problemformulering 
 

Som følge af at dette projekt forsøger at tage afsæt i kommunikative planlægningspraksisser, 

udnyttede vi muligheden for at have et sparringsmøde med Odsherred kommune, for derefter 

at blive enige om en passende problemformulering ud fra en gensidig forventnings-afstemning. 

Sparringsmødet med to ansatte i Odsherred kommunes klimatilpasnings afdeling, gjorde os 

klogere på, hvilke udfordringer kommunen anser som problematiske ved opsætning af 

landvindmøller. Herunder tegnede der sig hurtigt et billede af, at borgerne var den aktør i 

planlægningsprocessen kommunen forventer vil indebære flest udfordringer og størst 

usikkerhed i forhold til udfaldet af fremtidige landvindmølleprojekter. Vi blev derfor enige 

med Odsherred kommune om, at det ville være interessant at undersøge, hvorvidt at deres 

nuværende borgerinddragelsesproces kan innoveres til, at resultere i større borgertilslutning og 

lokal opbakning i fremtiden. Derudfra er følgende problemformulering udarbejdet:  
  

- Hvorvidt kan borgerinddragelse medføre større borgertilslutning til landvindmølle-

projekter, i spændingsfeltet mellem; at flere borgere vil blive naboer til store 

landvindmøller og borgere der er modstandere af denne udvikling? 

 

Dette projekt tager udgangspunkt i tre teser, der alle indikerer mulige årsager til borgeres 

forbehold for landvindmølleprojekter. Selvom de to første teser ikke har en umiddelbar direkte 

sammenhæng med borgerinddragelse, er de med til at fastslå, hvorvidt at borgeres potentielle 

forbehold for fysiske, visuelle og økonomiske aspekter ved landvindmøller, kan imødekommes 

gennem borgerinddragelse. Problemformuleringen vil derfor besvares ud fra de tre følgende 

teser: 

 

• Fysiske og visuelle gener ved landvindmøller har indflydelse på borgertilslutning.  

• Økonomiske ejerskabsmodeller af landvindmøller har indflydelse på borgertilslutning.  

• Formen og mængden af borgerinddragelse i planlægningsprocessen har indflydelse på 

borgertilslutning. 
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1.3 Erfaringer fra Tønder og Hjørring kommune   
 

For at kunne besvare vores problemformulering omkring, hvordan der kan skabes større 

borgertilslutning til fremtidige vindmølleprojekter i Odsherred kommune, har vi valgt en 

kommunikativ planlægningsstrategi, hvor der tages udgangspunkt i andre relevante cases, hvor 

der er blevet opstillet landvindmøller i en kommune. På den måde vil vi forsøge at analysere 

os frem til, hvilken tilgang til borgerinddragelse i planlægningsprocessen, der medfører størst 

mulig borgertilslutning set ud fra andre kommuners erfaringer på godt og ondt. Derfor tager 

dette projekt udgangspunkt i to cases, hvor borgerinddragelsen har adskilt sig fra hinanden, set 

i forhold til, hvor stor en rolle borgerne er blevet tildelt i planlægningsprocessen. Grunden til 

at valget er faldet på lige de to vindmølle-cases, er fordi at den første case i Sæd repræsenterer 

et planlægningsforløb, hvor borgerinddragelsen ikke er blevet tildelt en større rolle end 

Planloven kræver og borgermodstanden har til tider fremstået relativt stor undervejs (Iwersen, 

2018). Landvindmølleprojektet i Sæd er derudover et alment eksempel på et forløb, der 

involverer ikke-lokale investorer, samt er projektet realiseret med tilskud fra staten (Bilag 1; 

Energy Supply, 2017). Modsat har casen i Hirtshals hele vejen igennem planlægningsprocessen 

båret præg af stor borgerinddragelse og lokal opbakning fra start til slut (Hirtshals Havn a, 

2019). Derudover er landvindmølleprojektet i Hirtshals og dets investorer 100% lokalt 

forankret og opstillet uden tilskud (Hirtshals Havn a, 2019).  

 

Hjørring, Tønder og Odsherred kommune har alle det tilfælles, at kommunerne forventer en 

større fraflytning fra deres mindre lokalsamfund i de kommende årtier, som følge af de aktuelle 

urbaniseringstendenser (Hjørring kommune a, 2018; Odsherred kommune, n.d.; Tønder 

kommune, 2012). I forlængelse heraf forventes det at eventuelle tilflyttere til kommunernes 

mindre lokalsamfund, hovedsageligt vil bestå af ældre mennesker. Landvindmølleprojekter 

kan i de tre kommuner derfor være med til at optimere de udsatte lokalområders økonomi (Bak, 

n.d.), såfremt at det økonomiske afkast i høj grad er lokalt forankret. Det giver mulighed for at 

gøre lokalsamfundene mere attraktive for yngre mennesker og derved kan kommunerne 

forhåbentlig opnå en større andel af tilflyttere i alle aldre, samt fastholde nuværende 

indbyggere. Det er derfor interessant at holde de to forskellige cases op imod hinanden og 

derved forsøge at analysere os frem til, hvilke elementer fra de to planlægningsstrategier, der i 

de to cases har haft bidraget til større borgertilslutning. Denne viden skal dernæst forsøge at 

bidrage til Odsherred kommunes fremtidige strategi for, hvilken form for kommunikativ 
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borgerinddragelse der kan skabe størst mulig borgertilslutning ved opstilling af landvindmøller 

i kommunen. 

 

1.3.1 Landvindmøller i Sæd, Tønder kommune 

Sæd (Ubjerg), er en lille by syd for Tønder i Sønderjylland med omtrent 300 indbyggere 

(Christoffersen, Thordsen, 2019). I 2015 blev lokalplanen om opstilling af seks landvindmøller 

sydøst for Sæd fastlagt (Tønder Kommune, 2017). De seks landvindmøller har en totalhøjde 

på lige knap 150 meter og en effekt på 3.45MW (Tønder Kommune, 2017). Opstillerne af 

landvindmøllerne er Ecopartners, men de er hyret af Skovgaard Invest som har drevet hele 

vindmølleprojektet rent økonomisk, eftersom at de endte med at være den hovedsagelige 

investor bag projektet (Bilag 1). Det belyses i Tønders kommuneplan, at lokalplanpligtens 

formål er at skabe en større sammenhæng og borgerinddragelse i planlægningen (Tønder 

Kommune, 2017), hvilket understøtter casens relevans for dette projekt, eftersom at der fra 

start af er sat fokus på borgerinddragelse i planlægningen. I 2017 blev lokalplanen fremlagt 

offentligt, hvor forskellige høringssvar og indsigelser indtraf, herunder fandt 8 

underskriftindsamlinger fra borgere og foreninger sted. Under underskriftindsamlinger blev der 

i alt underskrevet 369 underskrifter, hvoraf 226 af dem var negative, mens 143 af 

underskrifterne var positive (Tønder Kommune, 2017). Hvis der kun kigges på 

underskriftindsamlingerne, kan det fremstå som om at der har været en forholdsvis stor 

borgermodstand til vindmølleprojektet. Vi i projektgruppen synes derfor at det er en interessant 

case at undersøge nærmere, grundet at borgermodstanden samtidig indebærer potentiale for at 

finde frem til, hvorhenne modstanden opstår og hvad der kan gøres anderledes for at forebygge 

borgermodstand ved fremtidige landvindmølleprojekter. Ydermere er denne case blevet omtalt 

for sin store omsætning efter landvindmøllernes opsætning. De seks landvindmøller har nemlig 

indtjent 4.5 millioner kroner i 2019, blot et par år efter opstillingen af møllerne (Christoffersen, 

Thordsen, 2019). De mange millioner skyldes langt fra kun landvindmøllernes 

energieffektivitet, men udgøres i stedet hovedsageligt af tilskud fra blandt andet VE-loven 

(Tønder Kommune, 2017). En gren af VE-loven giver opstillere af vindmøller, mulighed for at 

søge om tilskud til projektet fra staten, hvilket i dette tilfælde har sikret Sæd et tilskud på hele 

1.821.600kr (Tønder Kommune, 2017). Betingelsen for at den lille by har fået ansvaret for de 

mange penge, har været at der er et lokalråd som forvalter og administrere pengene 

(Christoffersen, Thordsen, 2019). Når det kommer til ejerskabsmodellen af landvindmøllerne 

i Sæd, er det bemærkelsesværdigt at hele 66% af ejerskabet blev udbudt til borgerne, men 
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alligevel endte det med at under 20% af ejerskabet blev udnyttet af borgerne (Bilag 1). Det er 

derfor interessant at undersøge, hvad årsagen til dette har været, eftersom at intentionen med 

at udbyde større medejerskab af landvindmøllerne til borgerne, var tiltænkt at skulle medføre 

større borgertilslutning. Vi har i projektgruppen skabt kontakt til næstformanden for lokalrådet 

i Sæd, samt et medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder, som vi efterfølgende har interviewet. 

Det vil både belyses i kapitlet omhandlende projektets metoder, samt vil empirien derfra aktivt 

benyttes i analysekapitlet.  

 

1.3.2 Landvindmøller i Hirtshals, Hjørring kommune   

Hirtshals er en by beliggende i Hjørring kommune i Nordjylland med et indbyggertal på knap 

6000 (Hjørring kommune b, 2018). På Hirtshals Havn blev der i slutningen af 2019 opstillet 

fire landvindmøller med en højde på 150 meter og en effekt på 4.2MW (Hirtshals Havn a, 

2019). De fire landvindmøller er opstillet på et lejet areal på havnen i Hirtshals. Elproduktionen 

fra de fire landvindmøller i Hirtshals forventes større end hos tilsvarende vindmøller, eftersom 

at Hirtshals er blandt de steder i Danmark med de bedste vind-ressourcer. Hirtshals Havnefond, 

som er opstilleren af landvindmøllerne, består af lokale virksomheder og enkeltpersoner i 

Hirtshals, der har til formål at udbrede vedvarende energi. Det har fra start af været altafgørende 

at vindmølleprojektet, herunder også økonomien i projektet, er lokalt forankret. Helt unikt for 

dette vindmølleprojekt er, at det er det første vindmølleprojekt i Danmark der udføres uden 

statstilskud (Hirtshals Havn a, 2019). Det at landvindmøller nu kan realiseres på udelukkende 

kommercielle betingelser, er et udtryk for at vedvarende energi befinder sig i en ny æra. 

Vindmølleprojektet i Hirtshals har derudover hele vejen igennem været omgivet af en 

exceptionel stor opbakning fra borgere, såvel som erhvervslivet i lokalsamfundet (Hirtshals 

Havn c, 2019), hvilket er ret unikt. Det afspejler sig desuden i det store antal af borgere i 

Hirtshals, som har villet købe en andel i en af de fire vindmøller, også kaldet borgermøllen, 

eftersom at Hirtshals Havnefond kunne konstatere en overtegning på hele 118% (Hirtshals 

Havn b, 2019). Vindmølleprojektet i Hirtshals Havn er derfor på flere områder ret enestående 

i en positiv forstand, hvormed det er interessant at undersøge, hvad Hirtshals Havnefond har 

gjort anderledes for at opnå den store borgertilslutning og lokale opbakning til projektet. Det 

kan tænkes at fokus på lokalt forankret ejerskab af landvindmøllerne har haft en påvirkning på 

borgertilslutningen, men den store borgerinddragelse kan ligeledes have haft indflydelse, samt 

placeringen af landvindmøllerne på havnen, i en kommune med optimale vindforhold. Land-

vindmøllerne i Hirtshals er derfor en god case til besvarelse af projektets tre hypoteser. Vi har 
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af den grund valgt at interviewe formanden for Hirtshals havnefond, hvilket vil blive belyst 

yderligere i kapitlet omhandlende projektets metoder, samt vil empirien derfra aktivt benyttes 

i analysekapitlet. 
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1.4 Afgrænsning  
 

Projektet afgrænses til kun at omhandle vindenergi fra vindmøller. Dermed skal vindenergi 

altid forstås i relation til vindmøller og begrebet henviser derfor ikke også til andre former for 

vindenergi. Mere specifikt er der i projektet tale om vindmøller opstillet på land, altså 

landvindmøller. Projektet vil derfor ikke belyse de eventuelle forandrede omstændigheder der 

nu måtte være i planlægningsprocessen ved implementering af havvindmøller.  

 

Dertil kommer det at projektet hovedsageligt tager udgangspunkt i borgerperspektivet, fremfor 

andre aktørers perspektiver i planlægningsprocessen, selvom vi i projektgruppen er velvidende 

om, at andre aktører i planlægningsprocessen muligvis vil have en anden indgangsvinkel til 

landvindmølleprojekter. Ydermere er der tale om danske borgere med bopæl i Danmark. 

Dermed sætter det danske samfunds kontekst og dets lovgivning desuden rammerne for 

projektets afgrænsning.  
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1.5 Motivation 
    

Projektgruppen blev dannet ud fra en fælles interesse for Danmarks energinet, herunder ud fra 

en delt fascination af den bærende rolle som vindenergi, fra vindmøller, udgør for samfundets 

energiforsyning. Derfor har vi i projektgruppen en stor motivation for at blive klogere på de 

forskellige aspekter af vindenergi i Danmark, for senere hen på arbejdsmarkedet, at kunne 

bidrage til at træffe vigtige og afgørende beslutninger omkring vindenergi. Vi finder generelt 

set krydsfeltet mellem teknologi og samfund spændende, da vi som fremtidige 

miljøplanlæggere anser det som en af vores vigtigste opgaver at agere mæglere for de 

forskellige aktører og deres, til tider, modstridende interesser. Særligt er vi motiverede for at 

blive klogere på borgernes rolle i planlægningsprocessen af vindmølleprojekter, eftersom at 

borgerne har en afgørende rolle for realiseringen af sådanne projekter. Vi kunne derfor godt 

tænke os at få en større forståelse for de årsager, der ligger til grunde for visse borgeres 

forbehold for vindmøller, da vi ikke ved påbegyndelsen af projektet har en tilstrækkelig indsigt, 

der gør at vi deler disse forbehold.  
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Kapitel 2. Teori 
 
I teoriafsnittet vil vi inddrage Annika Aggers præsentation af kommunikativ planlægning, samt 

teorien borgerne som modmagt i planlægningen af Bo Elling. Teorierne er udvalgt ud fra deres 

interessefelt i borgernes rolle i planlægningen og samfundets strukturer i forhold til, hvordan 

vi mennesker handler.  Eftersom at Ellings teori bygger videre på kommunikativ 

planlægningsteori, kan Aggers præsentation af kommunikativ planlægning ses, som et 

nødvendigt fundament til at kunne forstå Ellings teori efterfølgende. Ellings teori inddrages til 

at sætte fokus på, hvorvidt at kommuner bør anskue borgere som nogle der kan sikre bedre 

vilkår for lokalsamfundet, fremfor at kommuner anskuer borgere som en negativ 

usikkerhedsfaktor i planlægningen ved landvindmølleprojekter. Af den grund kan Ellings teori 

bruges til at analysere, hvorvidt at borgere kan bidrage positivt til kommuners velbefindende 

ved landvindmølleprojekter.  

  

2.1 Kommunikativ planlægningsteori  
 
Aggers teori kommunikativ planlægning vil i dette afsnit blive præsenteret og danne grundlag 

for, hvorfor det er væsentligt at inddrage borgerne i planlægningen. Vi vil belyse planlægning 

fra et historisk perspektiv, samt hvordan planlægningen er i dag. Derudover fremlægges 

borgernes rolle og deres bidrag i en planlægningsproces. Inddragelse af borgere i en 

planlægningsproces er indenfor de sidste tyve år kommet på den politiske dagsorden. Borgerne 

ses i større grad som en ressource, som kan bidrage med lokal viden i en planlægningsproces, 

da viden om lokalområdet ikke nødvendigvis er noget planlæggerne selv besidder. 

Kommunikativ planlægningsteori forsøger at demokratisere planlægningen ved at opstille krav 

til, hvordan borgerne på en fair måde inkluderes og hvor alle parter bliver hørt. Det kan skabe 

modstand og utilfredshed hvis borgerne ikke inddrages i et kommende projekt. Det er derfor 

vigtigt at inddrage lokalbefolkningen så de føler ejerskab og dermed øges accepten til projektet 

(Agger, 2007). 

 

2.1.1 Historisk og filosofisk baggrund for kommunikativ planlægning 

Der er i nyere tid sket et oprør med den rationelle planlægning. Den rationelle planlægning 

bygger på en opfattelse af planlægning som er fornuftbetonet og neutral, og som indgår i en 
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hierarkisk styreform, hvor det offentlige og det private er klart adskilt. Denne måde at se 

planlægning menes af mange teoretikere at være forældet, eftersom at denne form for 

planlægning ikke har til hensigt at aktivere borgerne eller sætte sig ind i deres livsverdener.  I 

dag ses planlægning derfor i højere grad som en kommunikativ og forhandlende proces mellem 

både offentlige og private aktører, hvor flere mennesker i dag ønsker medindflydelse og hvor 

sproget spiller en større rolle.  

 

Den filosofiske baggrund for kommunikativ planlægningsteori stammer fra Jürgen Habermas 

teori om kommunikativ handlen, samt den filosofiske retning pragmatismen. Habermas har 

udviklet forskellige teorier omkring, hvordan der kan træffes fornuftbetonede beslutninger. Der 

findes fire måder hvorpå fornuftbetonede beslutninger træffes: 

 

•      Instrumentel-teknisk (ud fra en logisk rationel tilgang) 

•      Moralsk (ud fra værdier og etik) 

•      Følelsesmæssigt æstetisk (ud fra følelsesmæssige erfaringer) 

•      Kommunikativt (ud fra dialog i sociale relationer) 

  

Af disse fire forskellige tilgange har den instrumentelt-tekniske vidensform været den mest 

dominerende i det moderne samfund. Habermas hævder dog at der også skal skabes plads til 

de andre tre vidensformer, hvilket Bo Ellings teori vil gå mere i dybden med senere i 

teoriafsnittet. 

 

2.1.2 Borgernes rolle   

I kommunikativ planlægningsteori spiller borgerdeltagelse en central rolle, da det medvirker 

til at generere nye forståelser og skabe gensidig respekt mellem aktører. Borgerdeltagelse 

medvirker ikke kun til at komme med input, men også til at borgerne får viden omkring, 

hvordan de skal agere i det offentlige system (Agger, 2007). Det handler nødvendigvis ikke 

kun om at skabe enighed blandt borgerne, men også om hvordan dialog kan påvirke 

menneskers forståelser og meninger. Det er altså essentielt at borgere mødes og har en dialog, 

så de kan udvikle handlingskompetence og blive demokratiske samfundsborgere. 

Kommunikativ planlægning bygger derfor på møder og dialog mellem alle aktører i 

planlægningen, herunder er inddragelse af borgerne væsentligt. Det vigtigste udbytte ved 
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borgerdeltagelsen er ikke de formelle aftaler, men i stedet det, at de planlæggende aktører 

anerkender borgerne og involverer dem i planlægningen.  

 

 
 
  



Gruppenummer: S2025141843 
 

  20 
 

2.2 Borgerne som modmagt i planlægningen  
 

2.2.1 Borgernes inddragelse i planlægningen  

Indenfor kommunikativ planlægningsteori skal borgerne være et led i planlægningsprocessen 

og forankres i lokalsamfundets beslutninger (Elling, 2016). Bo Elling bidrager til teorien om 

kommunikativ planlægning i sin artikel: Borgerne som modmagt i planlægning, hvor 

borgerdeltagelse i planlægningen bliver betragtet som en værdifuld ressource, i stedet for et 

udfordrende element for de planlæggende myndigheder (Elling, 2016). Denne tilgang 

udspringer fra Habermas begreb om kommunikativ rationalitet og forsøger derigennem at 

tildele borgerdeltagelse større betydning i den kommunikative planlægningsteori.  

  

Planlægning har altid haft til formål at sikre samfundets værdier og behov, tidligere har statens 

interesser og behov vægtet højere end den individuelle persons, men i takt med 

udviklingstendenser i samfundet, er der blevet sat højere krav til statens aktiviteter og der er 

blevet krævet begrundelser og argumenter for de specifikke valg. På den vis er de statslige 

aktiviteter blevet mere systemliggjort, hvilket har medført at staten i dag er blevet et medie for 

interessevaretagelse, herunder er også borgerdeltagelsen blevet mere systemliggjort (Elling, 

2016). Borgerinddragelse er blevet antaget på forskelligvis. I forhold til det foregående afsnit 

om kommunikativ planlægning, kunne det umiddelbart lyde som om, at borgerinddragelse 

indenfor teoriens rammer forløber gnidningsfrit, men dette mener Elling ikke er tilfældet. 

Elling belyser, hvordan at Aggers præsentation af den kommunikative planlægningsteori 

fremstår romantiseret, eftersom at hun forenkler mødet mellem aktørerne i planlægningen, ved 

at udelade forskning i omfordelingen af magtforholdene.  

  

Elling belyser hvordan at Rio Deklarationen (1992) og Aarhuskonventionen (1998) begge har 

understreget at borgerdeltagelse må være et afgørende element, særligt indenfor samfundets 

omstillinger til bæredygtighed, ved at stille krav til at borgerne skal have retten til, at blive hørt 

i deltagelsesprocesserne ved de miljøpolitiske beslutninger. Denne beslutning betød at et mere 

direkte demokrati blev en del af miljøområdet, omkring borgerdeltagelse i 

planlægningsprocesserne (Elling, 2016). Ifølge Ellings artikel, har denne supplering af direkte 

demokrati stadigvæk ikke formået at løsne aktørernes egne interessegrundlag og derved 

forbliver der et uændret magtforhold i planlægningen. Det resulterer i at den egentlige 

bagvedlæggende årsag til at implementere borgerinddragelse i planlægningsprocesser, ikke 
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realiseres optimalt. Såfremt at magtforholdene er fastfrosne fra starten i et aktørsamarbejde, vil 

det være en udfordring for de mindre magtfulde aktører, såsom borgerne, at influere 

beslutninger i planlægningen. Elling argumenterer derfor for, at hvis borgerne ikke får tildelt 

mulighed for oprigtig borgermagt, vil langsigtede bæredygtige plantiltag ikke kunne realiseres, 

da der eksempelvis kan være risiko for at investorer udefra kan presse offentlige 

beslutningstagere økonomisk, til det formål at varetage deres egne interesser (Elling, 2016). 

 

2.2.2 Skabelsen af nye magtforhold  

Elling skitserer tre forskellige planparadigmer; det rationalistiske paradigme, det inkrementelle 

paradigme og det deltagerorienterede paradigme. (Elling, 2016). Det deltagerorienterede 

paradigme adskiller sig i stor grad fra de andre planparadigmer, da borgerne her har mulighed 

for at blive hørt, på trods af eksperternes rationalitet (Elling, 2016). I det deltagerorienterede 

planparadigme er der gennem tiden blevet set forskelligt på, hvorfor borgerne skal inddrages 

og hvilken betydningen magten har i planteorien (Elling, 2016). De eksisterende teorier 

mangler et magtbegreb som definerer, hvordan at magten udøves efter de kommunikative 

processer og hvordan den offentlige høring påvirker magten i selve beslutningen. Elling indeler 

borgerdeltagelsen i to mulige roller, både fra et analytisk og praksispræget perspektiv. Den 

første rolle ses som en magtudjævnende proces i sig selv og den anden som en 

legitmeringsform for planlæggere for de politiske beslutningstagere (Elling, 2016). Det menes 

her at de aktører som bliver inddraget, hver især kommer fra forskellige kontekster og de har 

alle en interesse at varetage. Den store diversitet i interesseformål blandt aktørerne presser 

beslutningstagerne til at skabe åbne diskussioner, som umiddelbart virker fair og inkluderende, 

men hvor den endelige beslutning ofte afspejler sig i andre realiter og skjulte magtforhold 

(Elling, 2016). 

 

 Elling argumenterer for at kommunikativ planlægningsteori bør indebære antagelsen om, at 

menneskelige handlinger kommer fra strukturelle sammenhænge, som udspringer fra 

samfundets strukturer, hvor også magtforholdene etableres. Mennesket er nemlig meget social 

anlagt og derfor er vores tankesæt også det, det betyder vi er nødt til at følge de strukturerer, 

som udspringer fra strukturelle sammenhænge. Det er essentielt at samfundets strukturerer og 

tendenser betragtes og bekræftes i planteorierne, for først der kan magten identificeres og 

udfordres. Formålet er ikke at eliminere magten eller at gøre den nytteløs, det handler om at 

skabe mulighed for at nye magtforhold kan finde sted. Den kommunikative planlægning må 
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fremstille et magtbegreb, hvor denne dominerende magt udfordres. Borgerinddragelse kan her 

spille en helt central rolle, da borgere er den eneste form for aktør, hvis handlen ikke er 

formålsbestemte i planprocesserne. Borgerne har plads til at handle ud fra deres kontekst og 

forholde sig ”frie” i planlægningen og derved kan borgerne ses som en essentiel ressource i 

planlægningens magtforhold (Elling, 2016). 

 

2.2.3 System versus livsverden    

Når det kommer til hvordan mennesker handler i det moderne samfund, tager Ellings teori 

afsæt i Habermas’ teori om den kommunikative handlen, der kan bruges til at forstå, hvordan 

diverse strukturer og forhold i samfundet alt sammen er med til at afgøre menneskers 

handlinger (Elling, 2016). Det er vigtigt først at forstå, hvordan mennesker handler i samfundet, 

for at denne viden dernæst kan tages med ind i en planlægningssammenhæng. Vi har i 

projektgruppen forsøgt at illustrere de forskellige sammenhænge og kontekster, hvori 

handlinger finder sted i samfundet i en samlet figur (Bilag 5), eftersom at den visuelle opstilling 

har gjort det nemmere for os at få et samlet overblik over teorien.  

 

En handling kan altså i denne sammenhæng først og fremmest være enten mål- eller 

forståelsesorienteret alt efter konteksten, hvori handlingen finder sted. I forlængelse heraf kan 

konteksten udgøres af enten system eller livsverden. De to kontekster, system og livsverden, 

udgør tilsammen samfundet. Indenunder system-konteksten findes der to subsystemer, nemlig 

erhvervssystemet (markedet) og det administrative system (statsapparatet) (Elling, 2016).  

Aktørerne i den systemiske kontekst kan derfor bestå af henholdsvis investorer og forvaltere 

(planlæggende og beslutningstagende myndighed). Livsverden består samlet set af det sociale 

liv, socialiseringsprocesser og kulturelle overleveringer, der alle er ikke-systemliggjorte 

kontekster i samfundet, hvorfor aktørerne udgøres af borgere. Selve formålet med handlen kan 

være både forhåndsbestemt eller ikke-forhåndsbestemt alt efter, hvilken kontekst handlen 

foregår i. Såfremt at handlen finder sted i en systemisk kontekst, herunder indenfor enten en 

markeds- eller statsligkontekst, vil formålet med handlen altid være forhåndsbestemt. Enten i 

form af profit, hvis der er tale om markedet, eller i form af maksimal legitimitet indenfor 

statsapparatet (Elling, 2016).  Med andre ord, vil formålet med handlen indenfor en systemisk 

kontekst altid være forhåndsbestemt af andre end dem der handler. Den systemiske kontekst 

benytter af den grund rationalitetsformen kognitiv-instrumentel rationalitet, hvis 

gyldighedsfordring opgøres i, hvorvidt det forudbestemte formål med handlen opnås, altså 
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effektivitet. Modsat vil formålet med handlen indenfor livsverden-konteksten ikke være 

forhåndsbestemt, men løbende bestemmes af dynamiske fælles accepterede normer, gensidig 

forståelse eller individet selv (Elling, 2016).  Formålet med handlen i livsverden vil derfor altid 

bestemmes af de handlende selv, modsat den systemiske kontekst. Af den grund kan alle former 

for rationalitet kun indgå i livsverden-konteksten i en ikke-instrumentaliseret (ikke-

målorienteret) form, hvorfor gyldighedsfordringen i livsverden kan vurderes ud fra 

kommunikativ rationalitet. Borgerne kan nemlig selv vælge om deres handlen skal ske ud fra 

en forståelses- eller målorienteret tilgang, hvormed der tilknyttes forskellige 

rationalitetsformer. Livsverden-konteksten koordinerer altså handlinger ud fra dialog og en 

sproglig kommunikativ tilgang, men det er ikke tilfældet når det kommer til den systemiske 

kontekst. Udviklingen i det moderne samfund har medført at dialogen og den sproglige 

kommunikative tilgang er blevet så effektiviseret, at den i en systemisk kontekst helt er erstattet 

af andre kommunikationsformer. I markeds-konteksten er kommunikationsformen blevet 

penge, imens det i den statslige-kontekst er magt (Elling, 2016). 

 

 Eksperterne tilhører til gengæld ikke definitivt enten livsverden eller den systemiske kontekst, 

men de har dog mulighed for at optræde indenfor begge kontekster. Imellem livsverden- og 

systemkonteksten kan det nemlig siges at ekspertkulturerne befinder sig. Ekspertkulturerne i 

det moderne samfund opdeles indenfor; videnskab, moral og kunst. Hver af de tre 

ekspertkulturer tager afsæt i hver sin rationalitetsform, henholdsvis; kognitiv-instrumentel, 

moralsk-praktisk og æstetisk-ekspressiv (Elling, 2016). Rationalitetsformerne har så igen hver 

deres gyldighedsfordring; sandhed, rigtighed og ment. Såfremt at eksperternes handlen indgår 

i en systemisk kontekst sammen med forvalternes og/eller investorernes, vil ekspertkulturernes 

rationalitetsformer instrumentaliseres, som følge af denne konteksts målorienterede tilgang. 

Omvendt kan eksperters handlen og dermed også ekspertkulturernes rationalitetsformer 

ligeledes indgå i en livsverden-kontekst, hvori rationalitetsformerne ikke instrumentaliseres og 

kan beholde deres oprindelige form (Elling, 2016).  Såfremt at eksperter indgår i livsverden-

konteksten vil de være nødt til at optræde som (kvalificerede) borgere, for at deres ekspertise 

ikke instrumentaliseres på forhånd. Når eksperter optræder som borgere stiller de deres viden 

til rådighed i en planlægningsproces, der er styret af borgerne og deres ikke forhåndsbestemte 

handlen i planlægningen.  

 

Selve planlægningen foregår i dette spændingsfelt mellem system og livsverden, hvori 

handlinger med afsæt i system eller livsverden begge vil forsøge at dominere. I mødet mellem 
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aktørerne i planlægningen eksisterer der ikke et overordnet styringsmedie, men de forskellige 

aktørers handlinger koordineres dog forskelligt. Forvalteres handlinger koordineres indenfor 

en systemisk kontekst, hvori magten er midlet til at udøve handlingen. Investorer benytter 

derimod penge som et middel til handling, der dog ligeledes kan fungere som en magtfaktor 

indenfor planlægningen (Elling, 2016).  Den sproglige kommunikation som tilgang til handlen 

er altså i høj grad afløst af ”medier” til kommunikation i den systemiske kontekst. Borgere 

benytter dog forsat dialogen og sproget som kommunikationsform for handlen, men manglen 

på et overordnet styringsmedie i planlægningen, der virker uafhængigt af aktørernes egne 

interesser, gør at der ikke findes magtfrie forhold i planlægning. Derved kan det ske at 

borgernes æstetiske og etiske argumenter i planlægningen nedprioriteres, da de øvrige aktører 

anser instrumentelle argumenter for at være de mest gyldige (Elling, 2016). Dette er ikke fair 

overfor borgerne, eftersom at det er borgerne der må leve med konsekvenserne af 

planlægningen. Derfor er det kun fair at sikre at borgeres kommunikative rationalitet gøres 

gyldig i planlægningen og af den grund, er det netop relevant at fremstille og belyse de 

eksisterende magtforhold mellem aktørerne i planlægningen, såfremt at borgernes 

kommunikative rationalitet skal have mulighed for at ændre i de eksisterende magtforhold.  

 

2.2.4 Borgerne og den kommunikative rationalitet 

De eneste aktører der kan indgå i planlægningen i en ikke-forhåndsbestemt 

handlekoordinerings-kontekst er borgerne. Borgerne kan som de eneste aktører forholde sig 

frit og forståelsesorienteret igennem hele planlægningsprocessen, mens de andre aktørers 

handlen altid vil foregå i relation til deres forhåndsbestemte målsætninger (Elling, 2016). Hvis 

etiske og æstetiske argumenter bruges med det formål at realisere en forudbestemt målsætning 

i en systemisk kontekst, instrumentaliseres de. Hvis etiske og æstetiske argumenter bruges 

indenfor livsverden, kan de bibeholde deres oprindelige form, eftersom at rationalitetsformerne 

bruges frivilligt af de handlende borgere i en ikke forhåndsbestemt handlesammenhæng, der 

styres af borgerne selv. Når formålet med handlen er bestemt af de handlende selv, altså 

borgerne, vil handlingen altid vurderes ud fra de dertil knyttede rationalitetsformer i deres 

oprindelige form. Altså er det kun borgerne der kan bringe etisk og æstetisk rationalitet ind i 

planlægningen, uden at rationalitetsformerne instrumentaliseres, hvilket ydermere vil sige at 

kun det deltagerorienterede planparadigme kan bringe alle former for rationalitet i spil, modsat 

rationalistisk og inkrementel planlægning. Som Elling belyser, er der dog et problem i, at den 

deltagerorienterede planproces ikke altid formår at muliggøre at etiske og æstetiske argumenter 



Gruppenummer: S2025141843 
 

  25 
 

gøres gældende i planlægningen, på trods af at borgerne inddrages i planlægningen. Ofte sker 

det at planlægningen, selv i en kommunikativ planlægningsproces, i en vis udstrækning er 

kontrolleret på forhånd af forvaltere og/eller investorer (Elling, 2016). Elling understreger 

derfor, at kommunikative planlæggere bør have et langt større fokus på det som Habermas 

kalder for kommunikativ magt, for at borgernes etiske og æstetiske argumenter kan bringes på 

banen.  

 

2.2.5 Borgerne og den kommunikative magt 
Habermas mener ikke at magten i en demokratisk sammenhæng kan legitimere sig selv, men 

at dette skal ske ud fra at borgerne legitimere planlægningsprocessen. Derved får borgerne en 

vis magt over forvalterne. Magten legitimeres her igennem forskellige niveauer indenfor den 

politiske offentlighed, hvoraf den kommunikative magt hører til i planlægningen og dens 

beslutningsprocesser (Elling, 2016).  Det er derfor altafgørende i hvor høj grad en politisk 

beslutning kan opnå legitimitet hos de borgere den vedrører, fremfor om beslutningen kan 

anses som værende god eller dårlig. Såfremt at borgerne er enige i planprocessen, vil det være 

nemt for den beslutningstagende myndighed at træffe en beslutning der opnår stor legitimitet i 

offentligheden, men det er straks værre, såfremt at borgerne har meget delte meninger. I så fald 

må myndigheden forsøge at argumentere for legitimiteten af deres endelige beslutning, for at 

undgå at blive straffet politisk. Uanset hvad skal der træffes en beslutning, for ellers vil 

manglen på en beslutning ligeledes føre til forringet legitimitet. Legitimiteten af den politiske 

beslutning kan have indflydelse på investorernes interesse, eftersom at investorer kan blive 

usikre på om de vil investere i en ikke så legitim beslutning, der vækker modstand hos borgere. 

Før at der kan tales om kommunikativ magt, bør magten være relativ og ikke-forudbestemt, 

men bestemt af det enkelte planlægningsforløb (Elling, 2016). Den kommunikative magt er 

derfor mere kompleks, men kompleksiteten rummer samtidig et stort potentiale, som der ikke 

ses i de andre planparadigmer, når magten er fastforankret. Elling understreger vigtigheden af, 

at magt ikke må anskues som lig med deltagelse, da det er nødvendigt at sætte fokus på, 

hvordan magten etableres og ikke mindst udøves. Såfremt at borgerdeltagelsen får indflydelse 

på myndighedernes endelig beslutning, sker der i større grad en legitimering af beslutningen. 

Når myndighederne har fokus på at opnå størst legitimering af beslutningen, ændres 

magtforholdene i planlægningen, da kun borgerne kan legitimere beslutningen. Elling mener 

ikke at de andre teoretikere beskæftiger sig med, hvordan borgerdeltagelse påvirker 
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beslutningen. Borgernes kommunikative magt bør derfor sættes i fokus, for at muliggøre en 

omstrukturering af de eksisterende magtforhold (Elling, 2016).   

 

2.2.6 Borgerne og den langsigtede planlægning  
Elling belyser at selvom vi bevæger os inde i det deltagerorienterede planparadigme, hvor vi 

har skabt lovmæssige kriterier for borgeres deltagelse, ses der stadigvæk et paradoks i 

borgerinddragelsen. Det politiske system kan vælge at benytte borgerinddragelse som et 

redskab, der kan lette beslutninger, ved eksempelvis at et flertal bakker planerne op. Omvendt 

kan borgerinddragelsen også anskues som en besværliggørelse af planprocesserne, hvormed 

det er sandsynligt at borgerinddragelsen vil blive holdt til det lovmæssige planniveau. Som 

tidligere beskrevet er der blevet skabt en tendens til at se borgere som en usikkerhedsfaktor, da 

deres forbehold er subjektive og derfor også uforudsigelige. Det skaber et paradoks, eftersom 

at det politiske system ønsker at legitimere planerne gennem borgerinddragelse, samtidig med 

at de frygter for borgernes handlinger og meninger i planprocesserne. Dette kan, ifølge Elling, 

resultere i at de politiske beslutningstagere indirekte vil forsøge at kontrollere borgerne i 

planlægningen. Denne problematik mener Elling kan løses ved at de politiske beslutningstagere 

i stedet vælger at anskue borgerne som et potentielt magtmiddel, der kan fremme langsigtet 

planlægning fremfor kortsigtet planlægning (Elling, 2016). Når det kommer til planlægning i 

kommuner, vil denne planlægning ofte karakteriseres ved at være kortsigtet. Det skyldes at 

kommuner ofte vil være afhængige af økonomiske bidrag fra investorer og investorerne bærer 

som sagt præg af at have en kortsigtede interessevaretagelse. Derfor lægges der pres på 

kommunerne i planlægningsprocesserne, da investorerne kan styrke lokalsamfundets velfærd. 

Når kommunerne forsøger at imødekomme de enkelte investorinteressers behov, skabes der 

dog udfordringer, eftersom at langsigtet planlægning indenfor eksempelvis klima- og 

miljøområdet, ikke altid kan imødekommes gennem de umiddelbare kortvarige 

investorinteressers behov. Varetagelsen for langsigtede behov gør sig i allerhøjeste grad 

gældende nu, da klimaforandringerne presser kommunerne til bæredygtige omstillinger, som 

automatisk vil kræve langsigtet planlægning. Der skabes derfor et dilemma hos kommunerne, 

eftersom at de på den ene side er afhængige af investorers penge til vedligeholdelse og 

forbedring af lokalsamfundet. På den anden side kan kommunens varetagelse af investorernes 

kortsigtede interesser, have negative konsekvenser for kommunernes langsigtede 

planlægningsmålsætninger. Det kan få borgerne til at stille spørgsmålstegn til kommunernes 

prioritering (Elling, 2016).  Som sagt hævder Elling at borgerne er den eneste form for aktør, 
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der i princippet kan fremme og beskytte den langsigtede og helhedsorienterede planlægning, 

eftersom at de ikke er bundet af den systemiske målorienteret tilgang (Elling, 2016). Det er en 

nødvendighed at den beslutningstagende myndighed er bevidste omkring dette igennem 

planlægningen, før at magtforholdene kan ændre sig. Ved at kommuner inddrager borgeres 

interesser og ønsker i planlægningen, kan borgernes krav bruges til at få investorerne til at 

imødekomme et mere langsigtet planlægningsperspektiv. Derudover opnår kommunen 

desuden også større legitimitet. Hvis eksempelvis en kommune har skabt en bred lokal 

borgertilslutning, gennem et stærkt samarbejde med borgerne, kan det presse investorernes 

agenda i planlægningen. Det skyldes at kommunen i så fald kan fremvise et flertal for, hvilke 

bestemte løsninger der ønskes fra borgernes side. Derved kan kommunen bruge borgernes 

kriterier til at presse investorerne til at imødekomme borgernes opstillede krav, så udfaldet af 

planlægningen medtager et mere langsigtet perspektiv (Elling, 2016). Borgere kan derfor ses 

som en potentiel modmagt til investorers kortvarige interesser, samt som et middel til at 

fremme langsigtethed i planlægningen. Elling understreger derfor, at kommunikativ magt er 

den eneste modmagt i denne sammenhæng (Elling, 2016). Dog er det vigtigt at tage i 

betragtning, at kommunikativ magt kan indebære at professionelle kompetencer kan blive 

tilsidesat i planlægningen. Hvis borgerne får den afgørende indflydelse i planlægningen, kan 

det resultere i at de faglige perspektiver og planlæggere bliver underlagt borgernes meninger.   
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Kapitel 3. Metoder 
 
I dette kapitel vil der blive redegjort for valg af informanter og interviewmetoder som har til 

formål at give læseren baggrundsforståelse for projektets indsamlede empiri. Derudover vil der 

afslutningsvis blive belyst eventuelle fejl og mangler.  

 

3.1 Valg af informanter  
Valg af informanter er med til at udgøre, hvilken viden der bliver generet fra projektets 

empiriindsamling. Derfor er det essentielt at der bruges energi på at udvælge relevante 

informanter, der kan bidrage med ny og nyttig viden til besvarelsen af projektets 

problemformulering. Eftersom at vores projekt omhandler, hvorvidt at der kan skabes større 

borgertilslutning til implementering af landvindmøller, så vi det som værende nødvendigt at 

involvere forskellige informanter fra samfundet, der hver især har forskellige holdninger til 

opstilling af landvindmøller. Nedenstående afsnit vil derfor kort belyse, hvorfor vi ser vores 

udvalgte informanter, som værende relevante i projektet.   

 

3.1.1 Politisk aktive borgere i lokalsamfundet Sæd (Ubjerg) 
Som tidligere beskrevet i vores case-afsnit, har vi skabt kontakt til to aktive borgere i Tønder 

kommune. Den ene informant, Lars Thomsen, er næstformand i Sæds lokalråd og den anden 

informant, Thomas Ørting, er medlem i kommunalbestyrelsen i Tønder. De har begge to været 

involveret i projektet omkring implementeringen af de seks landvindmøller i Sæd (Ubjerg) i 

Tønder kommune. De to informanter er relevante for projektet, eftersom at de både er borgere 

bosat tæt på landvindmøllerne, samt deltager de begge aktivt i debatten om, hvorvidt at 

landvindmøller har en positiv eller negativ effekt på lokalsamfundet. Således kan der vi 

indsamle en specifik viden, da informanterne har flere roller på sig i den specifikke case.  

 

3.1.2 VidenOmVind  
VidenOmVind er en organisation som har til formål at bidrage med faktuel viden i både 

planlægningsprocessen ved opstillingen af nye vindmøller i en kommune, samt i den generelle 

vindmølledebat. De har blandt andet fokus på at skabe et godt naboskab mellem borgere og 

landvindmøller. Derfor har vi i projektgruppen set det som relevant at skabe kontakt til denne 



Gruppenummer: S2025141843 
 

  29 
 

organisation, eftersom at de kan fremstå som en aktør der hverken står på den ene eller anden 

side. Vi fik kontakt til Anton Gammelgaard, som er sekretariatsleder for VidenOmVind. 

Formålet med interviewet var at forsøge at forstå hans holdninger og meninger til, hvilke 

problemer der oftest opstår i projekter omhandlende implementeringen af landvindmøller, samt 

at finde ud af, hvilke elementer han vurderer modtages positivt hos borgere. 

 

3.1.3 Borgere i Odsherred kommune  
Vi i projektet har set det som værende essentielt at kontakte nogle lokale borgere fra Odsherred 

kommune og dykke ned i deres meninger og holdninger til den endnu hypotetiske opstilling af 

landvindmøller i kommunen. Fokusgruppeinterviewet indebar derfor informanterne; Jeanette 

på 51 år, Suzy 54 år, Brian på 53 år og Henrik på 56 år. Alle fire informanter bor blot få 

kilometer fra de mange landvindmøller som er opstillet på Lammefjorden. Vi valgte her at 

benytte metoden fokusgruppeinterview, da vi ønskede at de skulle diskutere vores spørgsmål 

med hinanden. Vi besluttede os for at finde fire informanter som hverken var for eller imod 

vindmøller, for at diskussionerne i fokusgruppeinterviewet ikke umiddelbart blev styret af 

stærke holdninger og agendaer.  

  

3.1.4 Hirtshals Havnefond  
Af årsager forklaret i det foregående case afsnit, omhandlende de fire landvindmøller i 

Hirtshals, ville vi gerne interviewe en person, der har været involveret i hele 

planlægningsprocessen af dette landvindmølleprojekt. Derfor tog vi kontakt til administrerende 

direktør for Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen, eftersom at vi antog at han ville kunne give 

os et godt overblik over casens samlede forløb. Eftersom at Hirtshals Havn har oprettet 

Hirtshals Havnefond, antog vi at han derfor måtte ligge inde med nyttig viden.  

 

3.2 Valg af interviews  

Til indsamling af vores empiri har vi gjort brug af tre semistrukturerede interviews og et enkelt 

fokusgruppeinterview, der indebar otte informanter i alt. Informanterne har vi bevist valgt fordi 

at de alle har forskellige relationer og holdninger til landvindmøller, der tilsammen har kunne 

give os et mere nuanceret indblik i borgeres meninger for og imod landvindmøller. Af den 

grund har vi haft interviewet borgere, såvel som eksperter, der har stor erfaring med til dagligt 
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at arbejde med landvindmøller og borgere. Inden alle interviewenes start, forhørte vi vores 

informanter om, hvorvidt at de ønskede at omtales ved navn eller anonymt. Vi gjorde 

informanterne opmærksomme på at vi optog samtalen, samt testede vi om alt elektronik 

fungerede inden interviewenes start.  

 
3.2.1 Semistruktureret interview  
Det semistrukturerede interview er en kvalitativ metode, hvor det først og fremmest er vigtigt 

at gøre klart, hvad der ønskes af svar før interviewet udføres. Kendskab til relevante teorier kan 

være en fordel, eftersom at det kan være med til at danne grundlag for de spørgsmål der ønskes 

svar på (Brinkmann, Tanggaard, 2010). I projektgruppen satte vi os grundigt ind i teorien, inden 

vi udarbejdede vores interviewspørgsmål. Selvom interviewene var velovervejede, gik vi 

stadigvæk ind til dem med et åbent sind og en “bevidst naivitet”, så informanterne havde 

mulighed for at udtrykke sig med egne ord. Forskningsspørgsmålene blev fastlagt på forhånd, 

hvor de fungerede som en guideline for interviewpersonen. Der var dog stadigvæk mulighed 

for at ændre undervejs i rækkefølgen, således at vi kunne følge den fortælling, som 

interviewpersonen var mest optaget af (Brinkmann, Tanggaard, 2010). Vi valgte at benytte os 

af denne interviewform, da det sikrede at vi kom godt rundt om de forskellige temaer, samtidig 

med at det motiverede interviewpersonerne til at tale om deres oplevelser og følelser omkring 

emnet.  

 

Vi valgte også at benytte os af det semistrukturerede ekspertinterview, eftersom at vi gerne 

ville have et større kendskab til landvindmøller og borgermodstand generelt. I det 

semistrukturerede ekspertinterview, er det en ekspert som interviewes. Informanten vil ofte 

være ledere eller fagfolk, som har en dybdegående viden indenfor feltet. Det er vigtigt at 

intervieweren er sat ind i emnet for at kunne beherske fagsproget, for at få mest muligt ud af 

interviewet (Kvale, Brinkmann, 2015). Vi har derfor valgt at interviewe eksperter i form af 

aktører, der kan ses som fagfolk indenfor landvindmøllerprojekter.   

 

3.2.2 Fokusgruppeinterview  
Fokusgruppeinterviews er en anden metode, hvorpå der kan indsamles empirisk data på 

gruppeniveau. Vi anvender fokusgruppeinterviewet ud fra en realistisk videnskabsteoretisk 

vinkel, hvilket vil sige at vi behandler den viden vi får som faktiske autentiske data 
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(Brinkmann, Tanggaard, 2010). Samtidig ser vi diskussionerne der kan opstå i et 

fokusgruppeinterview som et effektivt og kreativt værktøj til vores dataindsamling, som vi 

efterfølgende kan analysere.  

 

 Et fokusgruppeinterview er et godt redskab til at producere data om sociale gruppers 

fortolkninger, interaktioner og normer. Dette adskiller metoden fra det individuelle interview, 

hvor intervieweren forsøger at sætte sig ind i den enkeltes livsverden. Dette egner 

fokusgruppeinterviewet sig netop ikke til (Brinkmann, Tanggaard, 2010). Dette skyldes helt 

konkret metodisk at den enkelte i fokusgruppen formentlig ikke får sagt så meget, som 

personen ellers ville i et individuelt interview. Intervieweren har på samme måde heller ikke 

mulighed for at spørge direkte ind til hver enkelte persons erfaringer og følelser. Det kan ske 

at intervieweren kommer til at spørge for meget ind til den enkelte og dermed laver en udvidet 

version af det individuelle interview (Brinkmann, Tanggaard, 2010). Dette var vi meget 

opmærksomme på. Vi fastholdt derfor at spørge åbent ud til alle i fokusgruppen. Vi 

udarbejdede spørgsmålene på samme måde som ved den semistrukturerede metode, fordi der 

var nogle specifikke spørgsmål vi ønskede svar på. Deltagerne vil ofte sammenligne erfaringer 

og forståelser i gruppeprocessen og dermed skabes der viden om kompleksiteterne i 

betydningsdannelser og sociale praksisser (Brinkmann, Tanggaard, 2010). Deltagerne i vores 

fokusgruppe var gode til at dele deres erfaringer og følelser omkring landvindmøller med 

hinanden. De spurgte også ind til hinandens udtalelser og kommenterede hinandens erfaringer 

og forståelser ud fra en kontekstuel forforståelse, som vi som interviewere ikke havde. Det er 

en forholdsvis tidsbesparende metode, sammenlignet med eksempelvis det individuelle 

interview. Samtidigt er det også en relativ tilgængelig måde at snakke med informanter på uden 

at virke påtrængende, hvilket vi så som en styrke.  

 

Efter vi havde bestemt os for at lave et fokusgruppeinterview, tog vi stilling til, hvilke 

informanter som skulle udvælges. Udvælgelsen var analytisk selektiv, hvilket vil sige at vi 

sørgede for at få inddraget vigtige karakteristika i forhold til besvarelsen af problemstillingen. 

Helle Neergaard nævner i sin publikation vedrørende udvælgelse af informanter til kvalitative 

interviews, nogle forskellige strategier til udvælgelse. Blandt andet “maksimum variation” som 

strategi og “teoristyret” som strategi, vi valgte at kombinere begge. De udvalgte deltagere var 

alle borgere i Odsherred kommune nær landvindmøller. Derudover var bestod informanterne 

af to kvinder og to mænd. Den teoristyrede strategi bestod for os i, at udvælge helt almindelige 

borgere, der ikke på nuværende tidspunkt er naboer til landvindmøller. Det er vigtigt at der i 
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udvælgelsen af informanter udvælges en fokusgruppe der ikke er alt for homogen, for ellers 

kan det risikeres at interaktionen bliver uinteressant. Derudover skal der heller ikke udvælges 

grupper der er for heterogene, idet at der kan opstå konflikter (Brinkmann, Tanggaard, 2010). 

Vi valgte derfor at deltagerne i vores fokusgruppe skulle være i 50’erne og fra samme område, 

da det kunne give en genkendelighed i livssituationerne. Ydermere, anså vi informanternes 

aldersgruppe som optimal, eftersom at den gennemsnitlige alder i Odsherred Kommune er 45-

54 år (DST, 2018) og vores projekt tager afsæt i denne kommunes borgeres forbehold overfor 

landvindmøller. Vores fokusgruppe kendte alle sammen hinanden, hvilket fungerede ganske 

udmærket, da alle derfor havde let ved at tage del i samtalen, fordi at de var trygge i hinandens 

selskab. Informanterne var også med til at uddybe hinandens perspektiver. Der var en god og 

til tider humoristisk stemning. Til forberedelse og gennemførelse af vores 

fokusgruppeinterview, benyttede vi os af den blandede tragtmodel, hvor interviewet starter 

åbent og slutter mere styret og specifikt (Brinkmann, Tanggaard, 2010). På denne måde sikrede 

vi os at interaktionen i fokusgruppen kunne udfolde sig i forskellige retninger, samtidig med at 

vi fik de ønskede svar.  

 

Ydermere satte vi stort tryk på at alle meninger er okay og alle svar er gode svar, det er vigtigt 

informanterne føler sig trygge og føler de kan ytre deres oprigtige mening. Til slut fortalte vi 

at formålet med interviewet er at informanterne skal tale med hinanden og supplere på 

hinandens holdninger, da dette er en stor del af formålet med et fokusgruppeinterview. Det er 

vigtigt at introducerer formålet, samt forløbet med fokusgruppeinterviewet til informanterne, 

da informanterne kan tro at det er et klassisk interview. Det er også vigtigt at nævne overfor 

informanterne at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar, men at vi er der for at lære noget 

af dem. På den måde sikres det at deltagerne slipper deres hæmninger og anspændthed, 

hvormed der indbydes til at alle holdninger er velkommen.  

 

3.2.3 Transskribering af interviews 
Interviewet med Anton fra VidenOmVind, borgerne fra Odsherred og Jens fra Hirtshals, har vi 

haft transskriberet for at kunne skabe et bedre overblik over empirien derfra, for dernæst at 

kunne analysere vores empiri bedst muligt. Transskriberingen af de tre interviews er udført af 

forskellige personer i projektgruppen. Af den grund har vi været ekstra opmærksomme på, at 

transskriberingen har indebåret klare retningslinjer for at det blev gjort ens, eftersom at dette 

er et krav (Kvale, Brinkmann, 2015). Derfor aftalte vi i projektgruppen at transskriberingen 
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skulle fremstå så ordret som muligt, dog undlod vi at transskribere; ord som for eksempel “øh”, 

få ikke-essentielle udtalelser eller større talefejl, der hurtigt blev rettet efterfølgende. Når det 

kommer til det fjerde interview med Lars og Thomas fra Sæd, har vi dog valgt kun at 

transskribere de citater, som vi har brugt i analysen, men denne transskribering har dog ellers 

ligeledes fulgt samme førnævnte retningslinjer.    

 

3.3 Kritiske refleksioner   
Vi har i projektgruppen valgt at inkludere et særskilt afsnit, der har til formål at tage højde for 

de eventuelle fejlkilder og mangler der nu måtte være, ved både valget af vores metoder og 

informanter, såvel som anvendelse af metoderne.  

 

3.3.1 COVID-19  

I projektgruppen havde vi til start et klart mål om at komme fysisk ud i feltet for at tale med 

borgere i Odsherred kommune. Dette ville vi have gjort for at blive klogere på borgeres 

meninger og forbehold omkring eventuelle fremtidige landvindmølleprojekter i Odsherred 

kommune. Desværre opstod der en stor udfordring i at realisere denne metode, eftersom at 

COVID-19 indtræf i Danmark. Pressemødet den 13. marts 2020 afholdt af statsminister Mette 

Frederiksen, var starten på en længerevarende periode, der indtil videre blandt andet har budt 

på; at stort set alle uddannelsesinstitutioner og erhverv i samfundet er blevet hjemsendt, et 

forsamlingsforbud mod mere end 10 personer samlet, skærpede afstandskrav til andre 

mennesker, samt opfordret karantæne (Regeringen, 2020). Dette betød at vi projektgruppen så 

os nødsaget til at tage andre metoder i brug i form af telefoniske og online interviews, eftersom 

at vi ikke længere kunne nå ud til borgerne fysisk. Vi formåede dog at samle en enkel 

fokusgruppe på fire personer, som vi interviewede fysisk, hvor vi var opmærksomme på at 

holde god afstand som anbefalet. Vores valg af metoder er derfor et resultat af hurtigt at skulle 

omstille os til de uforudsete konsekvenser indenfor projektet tidsramme. 

 

3.3.2 Fejlkilder 

Den første fejlkilde består i at vi kun har haft foretaget ét enkelt fokusgruppeinterview, 

eftersom at det er almen praksis, at der udføres flere fokusgruppeinterviews, der dernæst kan 

sammenlignes for at skabe en mere nuanceret empiri. Det kan derfor tænkes at flere 
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fokusgruppeinterviews ville have medført andre borgerperspektiver til opstilling af 

landvindmøller. Fejlkilden er derfor i denne sammenhæng, at vi kan komme til at antage noget 

generelt ud fra få personer. Derudover er borgerne i vores fokusgruppeinterview nogenlunde 

samme alder, hvilket ikke kan siges at være repræsentativt, såfremt at andre aldersgrupper 

muligvis vil have andre holdninger til landvindmøller. En anden kritisk refleksion vi har haft i 

projektgruppen er, at vi udelukkende har benyttet os af kvalitative metoder i form af tre 

semistrukturerede interviews, samt et fokusgruppeinterview. Vi kunne også have haft benyttet 

os af kvantitative metoder i form af eksempelvis spørgeskemaer, meningsmålinger eller 

lignende. Kvantitative metoder kunne have haft bidraget til at indsamle flere svar på forskellige 

borgeres holdning til landvindmøller hurtigt og effektivt, men eftersom at borgeres holdninger 

til landvindmøller kan bunde i mange forskellige, til tider komplekse, faktorer, anså vi de 

kvalitative metoder for at passe bedre til besvarelsen af vores problemformulering. Derudover 

har flere af vores interviews foregået telefonisk grundet corona-situationen, hvormed det 

selvsagt ikke er muligt at iagttage og tolke informanternes kropssprog eller ansigtsudtryk. 

Derfor kunne udfaldet af nogle af informanternes udtalelser se anderledes ud, hvis vi havde 

haft mulighed for at være fysisk tilstede sammen med dem under interviewet. Det kunne til 

tider også være vanskeligt at høre helt tydeligt, hvad informanterne sagde i og med, at det 

foregik telefonisk.  
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Kapitel 4. Analyse 

 
Analysen vil bestå af tre hovedafsnit, der hver især tager udgangspunkt i en af projektets tre 

opstillede teser. De tre teser, der igen vil være præsenteret i starten af hvert hovedafsnit, har til 

formål til sammen at besvare vores overordnede problemformulering. Analysen vil fokusere 

på, hvorvidt at henholdsvis fysiske og visuelle gener, økonomiske ejerskabsmodeller og 

borgerinddragelse, alle kan være faktorer der har indflydelse på den endelige borgertilslutning 

til et landvindmølleprojekt.  

 

4.1 Fysiske og visuelle gener ved landvindmøller  
 
Første tese: 

• Fysiske og visuelle gener ved landvindmøller har indflydelse på borgertilslutning. 

 

4.1.1 Forbehold for landvindmøller er aldersbetinget 
Først og fremmest fandt vi det interessant at vide om de borgere, der har flest forbehold overfor 

landvindmøller, også deler andre karaktertræk, end deres forbehold for landvindmøller. Når 

det kommer til, hvilke borgere der anses for at have flest forbehold overfor landvindmøller, 

tyder det nemlig på at alder har en del at sige. I interviewet med Anton fra VidenOmVind 

spurgte vi ind til, hvorvidt at han kunne se en sammenhæng i, hvilke borgere der oftest klager 

ved landvindmølleprojekter. Anton svarede således:  

  

” (…) Og det er også tit en alders ting, der møder vi ikke ret mange unge mennesker, 

de unge der støtter det her og det er jo langt flertallet når vi kommer rundt, det er jo folk 

som netop siger at den grønne omstilling er det vigtigste. (Bilag 2).” 

  

Anton belyser at der er et større flertal af unge borgere der støtter op om den grønne omstilling 

af Danmarks energisektor. Jeanette og Suzy gav i fokusgruppeinterviewet ligeledes udtryk for, 

hvordan at de som borgere forbandt alder med graden af forbehold overfor landvindmøller. 

Suzy bekræftede hurtigt Jeanettes antagelse omkring, at jo ældre en person er, desto mere 

negativ vil personen være overfor landvindmøller: ”(...) Jeg tror også at du har ret i at de yngre 

er mere miljøbevidste og de vil nok nemmere acceptere en vindmølle.” (Bilag 3). Borgerne fra 
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vores fokusgruppeinterview og eksperten Anton fra VidenOmVind, deler derfor samme syn på 

alderens betydning for borgeres syn på landvindmøller; at jo ældre borgerne er, desto større er 

sandsynligheden for modstand mod landvindmøller også.  

 

Som Suzy nævner, antager vi også at den yngre generations mere accepterende forhold til 

landvindmøller, i høj grad skyldes generationens større miljøbevidsthed. Derfor vil vi også 

argumentere for, at borgermodstand imod landvindmøller i fremtiden formentlig vil reduceres, 

som følge af at de kommende generationer ligeledes vil vokse op i en tidsperiode, hvor global 

opvarmning og klimaforandringer fylder meget på dagsordenen. Det ændrer dog ikke på den 

nuværende situation, hvor specielt de ældre generationer ikke altid er glade for at blive naboer 

til store landvindmøller. I vores interview med Anton bekræfter han med følgende citat, 

hvordan at specielt pensionerede, samt højtuddannede borgere ofte vil prioritere naturforhold 

højere end en grøn omstilling af energisektoren:   

  

“ (...) Så er der folk som typisk er uddannede folk, pensionerede læger eller 

pensionerede folk fra høje stillinger i det offentlige, som er meget naturorienterede. De 

er typisk medlemmer af Danmarks naturfredningsforening og der oplever vi nogle som 

prioriterer naturforhold højere end fx en grøn omstilling. (...) Den ældre veluddannede 

del af befolkningen siger tit at naturen er det vigtigste.” (Bilag 2). 

 

Vi finder det bemærkelsesværdigt at Anton nævner, at specielt højtuddannede og natur-

orienterede borgere er imod opstilling af landvindmøller, eftersom at netop disse borgere burde 

være velvidende om, at bevarelse af en fremtidig mangfoldig og harmonisk natur i stor grad 

afhænger af, at klodens fremtid sikres ved at bekæmpe klimaforandringer ved eksempelvis at 

opstille landvindmøller. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved Ellings teori, set i forhold 

til om borgerne nu også tænker langsigtet og miljøbevidst i planlægningen, eftersom at disse 

naturorienterede og højtuddannede borgere om nogen andre burde være oplyste omkring 

klimakrisen. Alligevel vælger de at prioritere, hvorvidt at landvindmøller muligvis forstyrrer 

landskabet i et mindre område fremfor, hvordan at klimaforandringer på sigt kan forstyrre 

naturforhold i en langt højere og mere udbredt grad. Forskellen er bare, at der vil gå en del flere 

år før at klimaforandringerne langsomt påvirker naturforholdene gradvist sammenlignet med, 

hvordan at en landvindmølle med det samme ses visuelt i landskabet når den er opstillet. 

Borgeres opfattelse af langsigtethed vil vi derfor påstå er relativ, hvilket også vil fremgå af 

diskussionen i slutningen af projektet.  
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4.1.2 Afstand lig med modstand 
Et andet karaktertræk som størstedelen af de borgere med flest forbehold deler, ud fra vores 

indsamlede empiri er, at de ofte er bosat længere væk fra landvindmøllernes opstillingssted. 

Faktisk illustrerer casen i Sæd, hvordan at forbehold overfor landvindmøller var stigende, jo 

længere væk fra opstillingsstedet borgerne boede. Lars og Thomas fra Sæd understreger flere 

gange i løbet af vores interview, hvordan at borgernes holdning til landvindmøllerne først var 

overvejende negative, i en afstand af over 2km fra landvindmøllernes opstillingssted (Bilag 1). 

Lars udtalte blandt andet: ”I Sæd da vi havde mødet der, der var der overvejende positiv 

stemning. Da vi var i Lydersholm, der var det sådan meget negativt. Lydersholm det ligger 

3km længere øst, altså længere inde i landet (…)” (Bilag 1). Altså befandt størstedelen af de 

modstandere der var i Sæd-casen sig en del væk fra, hvor landvindmøllerne blev opstillet. Det 

samme var tilfældet da vi spurgte Jens fra Hirtshals om der var nogle borgere, som var 

modstandere af landvindmølleprojektet i Hirtshals:  

  

” (…) i for-offentligheden var der nogle der var, som ikke boede i Hirtshals, men i  

sommerhusområderne, der ligger et par kilometer fra byen, der var nogle af dem der 

var negative og selvfølgelig ikke ønskede projektet. Men da vi nåede ind i den egentlige 

offentlighedsfase, der var ikke en lyd. Og borgerne i byen, der har slet intet været, 

overhovedet.” (Bilag 4).  

  

Der ses derfor en klar sammenhæng mellem; mængden af modstand hos borgerne i de to cases 

og borgernes afstand til landvindmøllernes placering. Hvis denne tendens ligeledes er en 

realitet i mange andre kommuner, når forslag til landvindmølleprojekter bringes på banen, 

mener vi at der er en klar uoverensstemmelse i; at de borgere der vil blive mest påvirket af at 

være naboer til landvindmøller, ikke bliver tildelt større medindflydelse på, hvorvidt at et 

landvindmølleprojekt realiseres eller ej. Eftersom at de lovpligtige afstandskrav til nærmeste 

beboelse sikre, at der minimum skal være en afstand på fire gange landvindmøllens højde til 

nærmeste beboelse for at minimere eventuelle gener, antager vi at eventuelle modstandere der 

befinder sig flere kilometer væk fra opstillingsstedet, formentlig ikke vil være generet af 

fysiske eller visuelle gener fra landvindmøller. Så såfremt at modstanden først tager til efter 

flere kilometer fra landvindmøllers opstillingssted, stiller det dog spørgsmålstegn til, hvad disse 

borgeres forbehold i så fald bunder i. Borgermodstand mod landvindmøller kan derfor måske 

siges i højere grad at bunde i helt andre faktorer, end de mere umiddelbare fysiske eller visuelle 
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gener, som borgerne ofte italesætter og medierne hovedsageligt fokuserer på, hvilket vil blive 

udforsket i særskilt analyseafsnit senere hen.  

 

Vi mener i projektgruppen, at der bør stilles spørgsmålstegn til; om det kan være rigtigt at 

borgere der er bosat flere kilometer væk fra landvindmøllers placering, skal være med til at 

afgøre, hvorvidt at landvindmølleprojekter realiseres. Især hvis de borgere der står i vejen for 

implementering af nye landvindmøller, ingen gang vil være påvirket af fysiske gener. For godt 

nok sker planlægningen oftest af hensyn til eller for borgere, men det er samtidig også borgerne 

der vil mærke konsekvenserne af planlægningens udfald som Ellings teori også belyser, hvorfor 

vi argumenterer for, at det er vigtigt at netop de borgere der vil blive mest berørt af 

planlægningen, får mest at sige. Denne uoverensstemmelse vil vi forsøge at imødekomme 

senere i analysens tredje hovedafsnit omhandlende borgerinddragelse. 

 

4.1.3 Borgermodstanden er mindre end den fremstår  
Medierne kan tit fordreje virkeligheden og det er ingen undtagelse, når det kommer til 

landvindmølleprojekter. Grundet at vi gennem vores empiri fandt ud af, at borgermodstanden 

øgedes desto længere væk fra landvindmøllers placeringen borgerne var bosat, vil vi 

argumentere for at det er med til at bidrage til, at medierne nemt kan få tegnet et delvist 

forskruet billede af graden af modstand i en kommune. Hvis de borgere der bor indenfor de 

første kilometer af landvindmøller, generelt set er overvejende accepterende overfor deres 

naboskab til dem, vil vi argumentere for, at medierne i stedet bør omtale det pågældende 

landvindmølleprojekt som en positiv begivenhed.  

Derudover kan borgermodstand også synes større end den er i et lokalsamfund, grundet at de 

borgere der er negativt indstillet overfor landvindmøller, også er dem der skilter mest med det. 

Thomas fra Sæd understregede dette ved at udtale: ” (…) Vi er helt sikre på at dem der var 

imod, de markerede sig (…)” (Bilag 1). Denne antagelse bliver yderligere understøttet af Lars 

fra Sæd efterfølgende:  

  

” (…) Fordi hvis du kigger på læserbrevene, så er der langt flere negative læserbreve  

end der er positive og det er en lille gruppe på en 5-10 personer, der hele tiden er de 

samme skribenter. (…) Men det danner jo ikke et billede af hvad lokalbefolkningen 

synes. Det er bare nogle meningspåvirkerer.” (Bilag 1).  
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Såfremt at borgermodstand overfor landvindmøller i en kommune kun bliver håndhævet af de 

samme få personer, samtidig med at de få personer råber højere op end andelen af neutrale- og 

positivt indstillede borgere, vil vi argumentere for, at det ligeledes er med til at borgermodstand 

kan fremstå mere udbredt i et lokalsamfund end det er tilfældet. Som Anton også påpeger, har 

de sociale medier yderligere medført at få personer kan brede og publicere deres modstand i 

langt større grad end førhen: ” (…) de sociale medier har også gjort, at hvis man kom på den 

måde, så kunne der publiceres en langt større modstand (…) (Bilag 2). Det at vores empiri viser 

os, hvordan at borgermodstand fra få personer hurtigt kan fremstå større end hvad der er 

tilfældet via sociale medier, samt at modstanden først tager til efter flere kilometer fra 

opstillingsstedet, bekræfter Ellings teori om, at langt de fleste borgere vil tænke langsigtet og 

miljøbevidst i planlægningen, selvom medierne forsøger at tegne et andet billede. Dog kan 

mindretallet af negative borgere mod landvindmøller påvirke andre borgeres holdning, hvilket 

citatet med Lars også nævnte.  

 

4.1.4 Det visuelle spiller ikke en stor rolle 
Dernæst var vi i projektgruppen nysgerrige omkring, hvad ovenstående borgeres forbehold 

overfor landvindmøller ofte bunder i. Eftersom at medierne fokuserer en del på borgere, der 

udtrykker deres utilfredshed overfor landvindmøllers visuelle udtryk i landskabet, var vi 

interesseret i, hvorvidt at dette mediebillede havde hold i virkeligheden. Vi spurgte derfor først 

vores ekspert, Anton fra VidenOmVind, ind til hans opfattelse af borgeres holdning til 

landvindmøllers æstetiske udtryk, hvorved han svarede: ”Jeg tror ikke det der med det visuelle 

er det afgørende (…)” (Bilag 2). Antons antagelse fik vi dernæst bekræftet af borgerne i vores 

fokusgruppeinterview. Kun Henrik fandt landvindmøllerne visuelt forstyrrende: ” Jeg synes 

ikke at det pynter i landskabet, men altså jeg kan da godt se at de har deres berettigelse (...)”, 

mens det for Brian var et spørgsmål om tilvænning (Bilag 3). Jeanette gav omvendt udtryk for 

at hun anser landvindmøller for direkte at pynte i landskabet, hvilket Suzy var enig i:  ”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” (Bilag 3). Selvom borgernes begejstring for landvindmøllers 

visuelle udtryk er let afvigende fra hinanden, anerkendte de alle nødvendigheden af, at 

landvindmøllerne er en del af det danske landskab, ligesom Henrik gav udtryk for.   

 

Borgerne var derudover alle meget enige i Brians pointe om, at: ”Vindmøller er pænere at se 

på i forhold til solceller eksempelvis” (Bilag 3), hvorfor borgerne igen gav udtryk for, at 
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landvindmøllers visuelle udtryk endda er at foretrække fremfor øvrige vedvarende energikilder. 

Landvindmøllers visuelle udtryk er i det resterende fokusgruppeinterview også at foretrække 

fremfor udsigten til antenner på huse eller en atomreaktor (Bilag 3). Ellings teori om at 

borgerne tænker langsigtet og på miljøhensyn, kan derfor igen bekræftes ud fra vores 

indsamlede empiri i en visuel kontekst, eftersom at alle borgerne er enige om, at 

landvindmøllernes visuelle udtryk ikke skal stå i vejen for den grønne omstilling af Danmarks 

energisektor. Ydermere, kan det derfor siges at borgerne prioriterer etisk rationalitet fremfor 

æstetisk-følelsesmæssig rationalitet, når det kommer til det visuelle udtryk af landvindmøller, 

eftersom at alle borgerne i fokusgruppen vægter bekæmpelse af klimaforandringer højere end 

deres visuelle præferencer for et landskab.  

 

4.1.5 Borgeres frygt for støjgener er relativ   
Efter at kunne konstatere, at fokusgruppens borgeres forbehold ikke udspringer af 

landvindmøllernes visuelle udtryk, i særlig stor grad, kan det tænkes at forbeholdene måske i 

stedet bunder i eventuelle støjgener. Anton fra VidenOmVind understøttede vores antagelse 

om, at den største årsag til forbehold hos borgere netop bunder i frygten for, hvordan at 

støjgener kan påvirke borgeres helbred: ” (…) forbeholdende er jo en usikkerhed, en angst for 

at støjen fra vindmøller vil kunne påvirke helbredet og sundheden, det er den største. (…) 

(Bilag 2). Denne frygt fyldte også en del i fokusgruppeinterviewet. Det kan nemlig til tider tyde 

på, at frygten for støjgener i vores fokusgruppe ligeledes er borgernes største forbehold overfor 

landvindmøller, hvilket Jeanettes udtalelse er et eksempel på: “Jeg ville ikke have noget imod 

at have dem i baghaven, hvis jeg bare vidste at de ikke larmede. (...) ” (Bilag 3).  

 

Det er dog bemærkelsesværdigt at denne frygt er mest udbredt hos tre af borgerne, der ikke har 

en klar erindring om, at de nogensinde har befundet sig tæt på en større landvindmølle (Bilag 

3). De tre borgere gør af den grund meget brug af ord som; ”tror”, ”har hørt”, ”tænker at”, i 

det at de omtaler deres antagelser om eventuelle støjgener fra landvindmøller, hvilket netop 

indikerer at der er tale om en frygt, fremfor egentlige erfaringer. Henrik der som den eneste for 

nylig havde besøgt større landvindmøller før fokusgruppeinterviewet fandt sted, delte ikke den 

samme frygt. Det kom tydeligt til udtryk da han af to omgange understregede, hvordan at mødet 

med de større landvindmøller havde overrasket ham positivt: ”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. (…)” (Bilag 3). Jens fra Hirtshals har ligeledes haft 
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erfaring med, at borgere der besøger landvindmøllerne i Hirtshals ikke synes at de larmer særlig 

meget:   

  

”(…)  så kom der så nogle andre og sagde: ”Ja, man kan næsten ikke høre dem. Altså 

vi kunne hører generatoren, der stod og snurrede oppe i toppen af vindmøllen, men 

vingerne var jo ikke mere end havets brusen” (…)” (Bilag 4).  

  

Ud fra vores indsamlede empiri kan det derfor udledes, at det vil være sandsynligt at borgeres 

frygt for støj fra landvindmøller vil blive reduceret, såfremt at borgerne får mulighed for at 

besøge landvindmøller på tæt hold. Anton fra VidenOmVind og Lars fra Sæd, kan siges at dele 

denne antagelse med os, eftersom at det er en af årsagerne til at de begge har en mission om, 

at muliggøre at flere borgere kan tage hen og besøge landvindmøller på tæt hold, samtidig med 

at borgerne uddannes indenfor landvindmøllernes højteknologiske felt (Bilag 1; Bilag 2).  

  

Derudover vil vi i projektgruppen argumentere for, at støj fra landvindmøller også handler om 

tilvænning. Selvom vi er enige med Jeanette i, at: ”Vi har jo forskellig opfattelse af lyd” (Bilag 

3), vil vi argumentere for, at det også er et spørgsmål om tilvænning til nye lyde, hvilket Suzy 

i fokusgruppeinterviewet ligeledes understøtter:  

  

” 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 (…) Jeg tror man ville vænne sig til det.” (Bilag 3). 

  

Forandring kan være skræmmende for nogle personer, men i sidste ende er vi mennesker gode 

til at tilpasse os nye omstændigheder, hvormed forandringen bliver en del af en ny hverdag. 

Suzys antagelse giver god mening, eftersom at vores moderne samfund i dag består af 

adskillige lyde i alle afskygninger, som vi borgere allerede har vænnet os til, men fordi at 

landvindmøller formentlig vil fremstå som en helt ny lyd i mange lokalsamfund, ser vi det som 

naturligt at borgerne frygter for, hvorvidt at de nye lyde i deres hverdag vil påvirke deres 

helbred. Sidstnævnte citat fra Jens fra Hirtshals er ligeledes med til at understøtte vores 

antagelse om at støj fra landvindmøller til en vis grad også er et spørgsmål om forskellig 

opfattelse af lyd og tilvænning, i det at nogle borgere fra byen ikke anser støjen fra de fire 

landvindmøller, som være anderledes end havets brusen. Det står derfor klart at borgernes 

forbehold overfor støj kan ses som noget relativt, på samme måde som opfattelsen af 
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landvindmøllers visuelle udtryk, eftersom at forskellige borgere altid vil opfatte både støj og 

æstetik forskelligt ud fra en masse faktorer. Ud fra borgerne i fokusgruppen vil vi derfor 

argumentere for, at borgere har en tendens til at handle ud fra en æstetisk-følelsesmæssig 

rationalitetsform, når det kommer til deres forbehold for eventuelle støjgener fra 

landvindmøller, eftersom at borgerne på forhånd antager at landvindmøller er støjende, samt 

vil borgeres opfattelse af lyd være forskellige.  

 

4.1.6 Borgernes forbehold bunder også i økonomi og en følelse af afmagt 
Uanset om borgere har haft forbehold overfor landvindmøllers fysiske eller visuelle gener, før 

de er blevet opstillet i lokalsamfundene, ser vi det i projektgruppen som sigende, at der kun 

indberettes meget få borgerklager efter at landvindmøller er blevet opstillet i en kommune. En 

undersøgelse foretaget af VidenOmVind viser, at ud af 54 kommuner, hvori der er opstillet 

landvindmøller, blev der i 76% af kommunerne kun indberettet en eller slet ingen klager årligt 

i årene 2013-2016 (VidenOmVind, n.d.). Såfremt at støjgener anses for at være den største 

årsag til borgeres forbehold overfor landvindmøller, vil vi argumentere for at det ikke giver 

mening at der registreres så få borgerklager årligt, efter at landvindmøller er opstillet i en 

kommune. For såfremt, at frygten for støjgener skulle være den største årsag til 

borgermodstand, så vil vi mene, at borgermodstanden da først ville tage til efter opstilling af 

landvindmøllerne, når støjen omsider blev en realitet for borgerne. Derfor vil vi argumentere 

for, at frygten for støjgener hos borgere enten ofte vil være irrationel og ellers vil borgernes 

forbehold bunde i helt andre faktorer. Denne antagelse delte vi desuden med Anton fra 

VidenOmVind: 

 

“ (…) man oplever meget at hvis nogen har besluttet sig for at det her ikke skal blive til 

noget og det kan jo være en reel holdning man har og det anerkender jeg, så bruger man 

egentlig alle mulige andre begrundelser for ikke at ville have møllerne. (…)” (Bilag 2).  

 

Selvom at det lovpligtige afstandskrav fra landvindmøller til nærmeste beboelse bør sikre, at 

eventuelle støjgener fra landvindmøller ikke bør påvirke borgeres helbred negativt, vil mange 

borgere alligevel frygte støjgener mest. Det er på trods af, at flere videnskabelige under-

søgelser, herunder en fra Kræftens Bekæmpelse, hovedsageligt understøtter at der ikke er en 

direkte sammenhæng mellem støj fra landvindmøller og dårligt helbred hos borgere (Kræftens 

Bekæmpelse, 2019). Anton mener i stedet at borgeres forbehold bunder i, hvorvidt at borgere 
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er involveret i landvindmølleprojekter, også økonomisk: “ (...) graden af modstand i fremtiden 

afhænger af i hvor høj grad de lokale er med i det reelt og økonomisk (...)” (Bilag 3). Vi vil af 

den grund påstå, at nogle borgere vælger at klage over visuelle eller fysiske gener ved 

landvindmøller, fordi at det kan virke mere håndgribeligt for borgerne at klage over disse gener, 

fremfor faktorer såsom landvindmøllers økonomisk afkast, borgernes egen rolle i 

planlægningen eller øvrige regler og lovgivning.   

 

Såfremt at borgeres forbehold ikke bunder i umiddelbare gener, vil vi argumentere for, at det 

kan være svært for kommuner at forstå, hvordan de kan forstå og derved imødekomme 

borgernes forbehold. Det kan derfor tænkes at det er derfor, at kommuner hyrer en ekspert som 

Anton fra VidenOmVind til at bekæmpe disse borgeres etiske og æstetiske argumenter med 

videnskab. Anton bekræfter nemlig, hvordan at VidenOmVinds formål er at holde dialogen i 

planlægningen ud fra en faktuel, altså instrumentel indgangsvinkel:  

 

”Der er jo påstande her som er meget lette at afsende som mange tager ind, den der 

frygt, så det er jo også derfor at vi så kraftigt arbejder på hele tiden at fastholde bolden 

på den faktuelle bane (…)” (Bilag 2).  

  

Dette anerkender vi kan ses som en umiddelbar logisk fremgangsmåde fra kommunens side, 

men eftersom at borgere som udgangspunkt vil træffe fornuftige beslutninger i følge Ellings 

teori, vil vi argumentere for at kommunerne bør undersøge, hvad disse borgeres forbehold i 

stedet bunder i. Derfor mener vi, at det er vigtigt at kommuner trods alt anerkender og 

imødekommer borgernes forbehold, uafhængigt af om bekymringerne tager afsæt i videnskab 

eller ej. Ifølge Ellings teori er det nemlig vigtigt, at kommuners beslutninger stræber efter at 

opnå størst mulig legitimitet, hvilket kommunerne gør ved netop at tilfredsstille flest mulige 

borgere med udfaldet af deres beslutning. Det er derfor vigtigt at kommunerne ikke blot 

anerkender instrumentelle/videnskabelige argumenter. Planlægningsprocessen skal også gøre 

plads til at borgeres etiske og æstetiske argumenter kan bringes i spil, såsom borgeres 

individuelle opfattelse af støjgener, såfremt at kommuners beslutninger skal opnå størst mulig 

legitimitet. Hvis borgerne ikke føler at deres etiske og æstetiske forbehold overfor 

landvindmøller også bliver anerkendt i planlægningen, vil det med stor sandsynlighed resultere 

i, at borgerne vil være utilfredse med kommunen. Borgernes utilfredshed med kommunens 

beslutninger vil formentlig have konsekvenser for kommunen selv. Både i form af at borgerne 

kan vælge at afsætte forvaltere ved næste valg, men også fordi, at borgernes følelse af afmagt 
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i planlægningen kan skabe mistillid til kommunen i andre planlægningssammenhænge, 

hvormed det kan være svært for kommunen at få borgernes opbakning. Derfor bør det være i 

kommunens egen interesse at anerkende alle borgernes forbehold for landvindmøller, uanset 

forbeholdenes rationalitetsform. En måde hvorpå at kommuner kan imødekomme borgeres 

frygt for støjgener på, kan eksempelvis være ved at kommunen forøger de lovpligtige 

afstandskrav til nærmeste beboelse. Planlægningen af landvindmøller bør under alle 

omstændigheder tilrettelægges det pågældende lokalsamfund, hvor et landvindmølleprojekt 

finder sted og disse borgeres forbehold, eftersom at forskellige borgere vil have forskellige 

forbehold der skal forsøges at imødekommes fra kommunen.   

 

Udover en følelse af afmagt i planlægningen, vil vi ligesom Anton også nævnte, argumentere 

for at økonomi ligeledes spiller en rolle når det kommer til, hvorfor at nogle borgere kan have 

forbehold overfor landvindmøller. Analysens næste to hovedafsnit vil derfor omhandle, 

hvordan at henholdsvis økonomisk ejerskab af landvindmøller, samt selve borgerinddragelsen 

i planlægningen kan have indflydelse på borgertilslutning til landvindmølleprojekter.  

 

4.2 Økonomisk ejerskab i landvindmøller   

 
Anden tese:  

• Økonomiske ejerskabsmodeller af landvindmøller har indflydelse på borgertilslutning. 

 

4.2.1 Borgere frygter at kun investorer tjener på opstilling af landvindmøller  

Det kræver mange penge og tid at opføre et landvindmølleprojekt, derfor vil det ofte være 

professionelle aktører inden for vindmøllefeltet der opstarter projektet, hvilket kan tolkes som 

noget negativt set fra et borgerligt perspektiv. Anton Gammelgaard fra VidenOmVind 

bekræfter denne årsag til modstand, med følgende citat: 

  

“Min erfaring er at det finder man ret hurtig ud af og der er det også at komme ind 

tidligt og have et fundament i lokalsamfundene, fordi det giver en respekt, gensidig 

respekt for hinanden som ikke nødvendigvis er der, hvis man kommer ud som et stort 

firma og vil planlægge et anlæg” (Bilag 2). 
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Anton understreger efterfølgende antagelsen om, at investorerne ikke nødvendigvis kommer 

med agendaen om at ville gavne lokalsamfundet, men i stedet med formålet om at skabe 

økonomiske fordele for dem selv (Bilag 2). Dette kan siges at være en kortsigtet handling. 

Antagelsen bekræftes af vores ene informant Suzy fra fokusgruppeinterviewet, som nævner at 

” (…) det er jo investorer der har sat den op for at tjene penge jo” (Bilag 3). Derudover blev 

bopælspligten ophævet i 1998 og dette betød at blandt andet landvindmølleejere og investorer, 

havde mulighed for at være bosiddende langt væk fra det lokalsamfund, hvori 

landvindmøllerne placeres. Brian nævner også: “Jeg kunne også forstille mig at investorerne 

er ligeglade, jeg kunne forstille mig at de bare tænkte business” (Bilag 3).  Borgerne kan altså 

få følelsen af at der sidder nogen udefra som tjener masser af penge på landvindmøllerne, når 

borgerne i princippet kun kan få en lille del og dertil skal leve med generne. Hvis borgerne 

allerede ser investorerne som dem der vil tjene penge på landvindmøllen, vil det vurderes at 

være svært at skabe en lokal ejer- og fællesskabsfølelse over et givent projekt. Anton 

Gammelgaard fra VidenOmVind udtaler i relation til dette: 

  

”Der er jo mange landsbyer i Danmark som virkelig er kommet i klemme helt reelt og 

mange af de folk føler, at det er det der store pengesamfund der kommer og sætter et 

projekt ned og vil udnytte dem og den er jo svær fordi der er jo et eller andet sted noget 

om at udviklingen i landsby Danmark har været vanskelig og udfordret for mange af de 

folk der bor der.” (Bilag 4). 

  

Anton har en pointe i, at udefrakommende investorer der placerer landvindmøller i de små 

lokalsamfund, kan være overvældende for borgerne. Borgerne fra vores fokusgruppeinterview 

gav nemlig alle udtryk for deres forbehold overfor udefrakommende investorer (Bilag 3). 

Henrik udtalte eksempelvis: 

  

“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.” (Bilag 

3).  

  

Borgerne kan hurtigt opfatte et landvindmølleprojekt udført af udefrakommende opstillere og 

investorer som noget negativt, der kommer og invaderer deres lokalområde med 

landvindmøller. Problematikken er imidlertid, at kommuner kan komme til at sige for hurtigt 

ja til et tilbud fra private investorer og deres kortsigtede interesser, fordi at de står og mangler 
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penge. Ifølge Ellings teori kan kommunerne presses til at imødekomme private investorers 

kortsigtede behov og hvis borgerne oveni det, har tendens til at føle at investorerne blot er et 

stort firma, med egen interessevaretagelse, kan der opstå gnidninger i planlægningen. Det 

politiske fokus kunne med fordel ændres, så det i højere grad tilgodeså lokale aktører, således 

at landvindmølleprojekter blev mere lokalt forankret. Dermed kan der sandsynligvis opnås en 

højere grad af lokal accept.  

  

4.2.2 De økonomiske goder ved landvindmøller bør forankres lokalt 

En landvindmølle giver blot en beskeden direkte økonomisk effekt, i form af overskud og 

potentielle små skatteindtægter til kommunen. Derudover kan landvindmølleprojekter medføre 

indirekte økonomiske effekter lokalt, i form af beskæftigelse. Ved at lade borgerne lede et 

landvindmølleprojekt kan det være med til at sikre en bred lokal forankring, også økonomisk. 

Ved at et projekt er lokalt forankret menes der at de økonomiske gevinster kommer 

lokalbefolkningen til gode. Dette kan gøres ved at tilbyde borgerne en større del af ejerskabet, 

samt at sikre at afkastet fra landvindmøllen ender i lokalsamfundet. Ved at sikre at afkastet 

ender i lokalsamfundet, kan der skabes grundlag for at styrke udviklingen i udkantsområder i 

Danmark, hvor landvindmøller typisk placeres, grundet de gode muligheder for vind og hvor 

der er færrest naboer. Et landvindmølleprojekt bevæger sig dog indenfor et højteknologisk felt, 

samt kræves der store økonomiske indskud til realiseringen af projektet. Af den grund er det 

sjældent at et landvindemølleprojekt vil være 100% lokalt forankret, men det er dog lykkedes 

for Hirtshals, hvor alle deres fire landvindmøller ejes af lokale borgere og investorer. Jens fra 

Hirtshals understreger vigtigheden af, hvorfor økonomien ved landvindmøller bør være lokalt 

forankret:  

  

“ (…) det at afkastet bliver lokalt, det gør jo at folk de siger: ”Der er jo en ide i det her”, 

det er ikke nogen der kommer og snylter på os. Så det tror jeg altså at det at borgernes 

andel i det her, det tror jeg er det ene og det andet er det der med at pengene bliver 

lokalt.” (Bilag 4).  

  

Så ved at sætte det lokale ejerskab af landvindmøller i centrum og tydeliggøre de positive 

effekter de kan have for lokalområdet, bliver det formentlig nemmere at få borgernes accept. 

Derudover kan det medvirke til at borgerne ikke fraflytter. Landvindmøllerne i Hirtshals er 

som sagt de eneste i Danmark, hvor ejerskabet er 100% lokalt forankret og det kan skyldes, at 
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der ikke er tilstrækkelig politisk opmærksomhed på området, da lokalt ejede landvindmøller 

som sagt i høj grad, bliver overset til fordel for de private aktører på markedet.  

  

4.2.3 Tilskud til opstilling af landvindmøller kan gavne lokalsamfundet  

Den grønne ordning som også er skrevet i loven om at fremme vedvarende energi, har til formål 

at give kommunerne økonomisk incitament til at opsætte eksempelvis landvindmøller. Der kan 

søges omkring 88.000kr. pr. tilsluttet MW til kommunen (Larsen, 2015).  Dette betyder at 

pengene kan bruges af kommunen på kulturelle eller informative aktiviteter, som skal fremme 

accepten af vedvarende energi i lokalsamfund.  

  

Der gives på baggrund af den grønne ordning i Sæd-casen, over 1 mio. kr. årligt til lokale 

formål (Larsen, 2015), hvilket kan siges at være en fordobling. Borgerne i Sæd har som nævnt 

et lokalråd, der forvalter pengene fra landvindmøllerne til udvikling i lokalområdet. Her tilbød 

landvindmølleopstilleren også et årligt tilskud på 90.000 kr. de første ti år, herefter 45.000 kr. 

(Larsen, 2015). Det vil sige at lokalrådet i Sæd vil modtage omkring 1.3 mio. kr. henover 20 

år. De seks landvindmøller i Sæd har som sagt indtjent i alt 4.5 mio. kr. på baggrund af den 

grønne ordning. Pengene er blandt andet blevet brugt til at bygge stærehoteller, hvor borgere 

og turister kan overnatte (Larsen, 2015). Sæd er et godt eksempel på, hvordan en 

borgerforening eller et lokalråd i samarbejde med kommunen, kan være med til at forvalte de 

penge en landvindmølle indtjener i lokalsamfundet. Afkastet fra landvindmøllerne går ud til 

aktiviteter, der er med til at fremme fællesskabet i lokalområdet, hvilket kan være med til at 

skabe lokal forståelse for, hvordan at landvindmøller også kan have en positiv betydning for 

kommunens bæredygtighedsprofil, økonomi og udviklingsmuligheder, der samtidig bidrager 

til social bæredygtighed.  Sæd er et godt eksempel på, hvordan en borgerforening eller et 

lokalråd i samarbejde med kommunen, kan være med til at forvalte de penge en landvindmølle 

indtjener i lokalsamfundet. Afkastet fra landvindmøllerne går ud til aktiviteter, der er med til 

at fremme fællesskabet i lokalområdet, hvilket kan være med til at skabe lokal forståelse for, 

hvordan at landvindmøller også kan have en positiv betydning for kommunens 

bæredygtighedsprofil, økonomi og udviklingsmuligheder, der samtidig bidrager til social 

bæredygtighed.  
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4.2.4 Borgere skal gøres opmærksomme på mulighed for køb af andele    

Både staten og opstillere af landvindmøller kan i dag tilbyde nærtliggende naboer til 

landvindmøller økonomiske fordele, i form af eksempelvis forkøbsret til andele i 

landvindmøllerne. Køberetsordningen i VE-loven der har til formål at fremme vedvarende 

energi, skal sikre nemlig at lokale borgere kan få økonomiske fordele ved at være bosat 

landvindmøller, så det ikke kun er udefrakommende investorer og opstillere, der nyder godt af 

de økonomiske goder. Er en borger over 18 år og har adresse i en afstand af højst 4.5 km fra 

en landvindmølle eller bor i den kommune, hvori der opstilles landvindmøller, kan andele 

købes. Landvindmølleopstilleren har pligt til at udbyde minimum 20% af et projekt til lokale 

borgere. Det er derefter op til borgerne, om de vil investere et større eller mindre beløb i 

landvindmøllerne, som en langsigtet investering. Vi spurgte vores interviewpersoner i 

fokusgruppen om de var bekendt med kravet om de minimum 20% ejerskab der udbydes til 

lokale borgere, der er bosat i området nær en landvindmølle. Dertil svarede alle: “Nej” til at de 

ikke havde kendskab til forkøbsretten (Bilag 3). Det anser vi kan skyldes, at det kan være svært 

for borgerne at navigere rundt i de økonomiske aspekter i og med, at det kan virke uoverskueligt 

at sætte sig ind regler og købsaftaler angående andele i landvindmøller. Det kan derfor ses som 

værende meget vigtigt, at opstillere eller kommunen gør borgerne opmærksomme på deres 

mulighed for at købe andele i et landvindmølleprojekt.  

 

Borgerne i Hirtshals har i dag 80% ejerskab i én ud af de fire landvindmøller, mens det 

resterende ejerskab i landvindmøllerne ejes af lokale virksomheder, samt Hirtshals Havnefond. 

I Hirtshals har lokalsamfundets opbakning og interesse for landvindmølleprojektet været 

exceptionel stor og således har landvindmøllen i dag 360 andelshavere, der tilsammen har købt 

i alt 14.307 andele (Hirtshals Havn b, 2019). Ifølge Jens fra Hirtshals, skyldes dette klart at 

kommunikationen mellem borgerne og opstillerene har været god:  

  

“Der er nogle rent formelle krav der skal opfyldes, af at det skal annonceres og ligges 

på kommunes hjemmeside, tror jeg og på fondes hjemmeside. Men derudover så slap 

vi jo for at skrive om det og få det fortalt det i de her lokale medier om at nu skulle man 

altså ud og købe vindmølle andele. Så det var bare en del af den her gode 

kommunikation” (Bilag 4) 
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Det er interessant Hirtshals har solgt så mange andele helt fra start, men dette mener Jens 

skyldes den gode kommunikation med borgerne i planlægningen, samt information og 

annoncering af borgernes mulighed for køb af andele via kommunens hjemmeside. Hirtshals 

Havnefond har ikke haft behøvet yderligere at publicere muligheden for køb af andele i lokale 

medier, eftersom at landvindmølleprojektet i sig selv har skabt overskrifter. Det kan derfor 

tænkes at andre kommuner skal gøre en ekstra indsats for at gøre borgere opmærksomme på at 

de kan købe andele i landvindmølleprojekter, eftersom at disse kommuners 

landvindmølleprojekter ikke automatisk vil blive omtalt i medierne. Det er derfor vigtigt at 

information omkring borgeres muligheder for ejerskab bliver kommunikeret ordentligt ud, 

således at borgerne bliver gjort opmærksomme på det attraktive ved at kunne investere i 

landvindmøller, lige fra start. Ved at borgere får medejerskab i landvindmøller, kan det give 

borgerne en følelse af at de tilsammen ejer noget i deres lokalområde, der tilmed bidrager 

økonomisk til lokalområdets udvikling. Det understøtter Jens fra Hirtshals ved at sige:  

  

“Ja det tror jeg, ja. Måske et eller andet sted har det bidraget til at folk har haft noget 

mere at snakke om og man hørte også nogle sige: Når er du også med? Og vi var til 

generel forsamling, sammen med 400 andre ikke. Jo et eller andet sted, så tror jeg at det 

her med at man kan være med i noget sammen, det har bidraget.” (Bilag 3). 

  

Dermed kan det siges at lokalt ejerskab også kan føre til større fællesskab i lokalsamfund. Som 

sagt er det ikke nok kun at opfylde søjlen for miljømæssig bæredygtighed, såfremt at optimal 

bæredygtighed skal realiseres. Det økonomiske afkast skal også være lokalforankret for at der 

kan opnås både social og økonomisk bæredygtighed, hvilket fremgår af Hirtshals casen. 

  

4.2.5 Økonomisk ejerskab for borgere er dog ikke altid altafgørende   

Det er attraktivt at Sæds lokalråd forvalter pengene fra landvindmøllerne, hvor de bruges til 

lokale aktiviteter der tilgodeser borgerne, men vi bed dog mærke i, at selvom der blev udbudt 

i alt 66% landvindmølleandele til lokale borgere i Sæd, hvilket er væsentlig mere end lovkravet 

på de minimum 20%, var det kun under 20% der købte andele. Hypotetisk set antog vi fra 

starten af vores projekt, at der burde udbydes mere end de 20% ejerskab til de lokale for at 

reducere modstanden, men ud fra erfaringerne med landvindmøllerne hos Sæd, vil procenten 

af andele nødvendigvis ikke altid være en afgørende faktor for, om der kan skabes 

borgertilslutning. Dette bekræfter Jeanette fra fokusgruppen i og med, at hun var meget enig i, 
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at hun ikke ville have en landvindmølle i baghaven uanset, hvor mange procent ejerskab hun 

havde mulighed for at få udbudt: ”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” (Bilag 3).  

  

Den manglende interesse for at investere i andele i landvindmølleprojektet hos borgerne i Sæd, 

kan muligvis have noget at gøre med, at ECO-partner er opstilleren af landvindmøllerne, 

eftersom at ECO-partners kan ses som værende en ikke-lokal investor. Dermed kan borgerne 

som tidligere nævnt få følelsen af, at er nogen udefra kommer og sætter et projekt ned i deres 

lokalsamfund. Det kan skræmme borgerne væk fra start, uanset hvor stor en del af ejerskabet 

de kan få. Samtidig kan det virke amoralsk for mange borgere, at investerer i et 

landvindmølleprojekt, der eventuelt vil resultere i gener for borgerne selv. Dette bekræfter 

vores informant Jeanette ved at udtale: “Ja det er jo en modsigelse at sige at den larmer, men 

så alligevel være glad for det økonomiske” (Bilag 3). Der vil sandsynligvis også være borgere, 

der fristes til at tjene penge på opstillede landvindmøller, selvom de i første omgang måske var 

skeptiske overfor eventuelle gener ved landvindmøllerne eller de udefrakommende investorers 

agenda.   

  

4.2.6 Borgere foretrækker skattelettelser fremfor individuelle andele i landvindmøller  

Vi spurgte borgerne i vores fokusgruppe om de havde overvejet, hvorvidt at landvindmøller 

kan medføre positive økonomiske effekter i deres kommune og dette spørgsmål medførte en 

god diskussion omkring, hvordan borgerne i Odsherred kommune kunne få glæde af 

landvindmøller. Jeanette nævnte at hvis alt det offentlige kunne få strøm fra vindmøller så 

kunne der måske spares i skatteprocenten hos borgerne (Bilag 3). Henrik supplerede med et 

forslag om en differenceret skatteprocent i forhold til, hvor tæt borgere er bosat på en 

landvindmølle: 

  

”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.” (Bilag 3).  
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Det kan virke uoverskueligt for borgeren at skulle forholde sig til at investere i et 

landvindmølleprojekt, hvorimod hvis kommunen forvaltede pengene og sørgede for 

skattelettelser hos borgerne, ville det gøre det mere attraktivt og overskueligt for borgere at 

være en del af landvindmølleprojekter. 

 

4.3 Borgerinddragelsesstrategi  
 
Tredje tese:  

• Formen og mængden af borgerinddragelse i planlægningsprocessen har indflydelse på 

borgertilslutning. 

 

4.3.1 Kommuner bør se borgerinddragelse som en fordel 
Som beskrevet i teoriafsnittet: Borgerne som modmagt i planlægningen af Elling, belyses det 

at borgerne skal betragtes som en værdifuld ressource, fremfor et usikkerhedselement, som kan 

udfordre de planlæggende myndigheder. Ellings teori belyser som sagt at borgerne kan bidrage 

positivt i planlægningen, eftersom at de kan presse investorernes kortsigtede behov, henimod 

imødekommelse af kommunens ønske om langsigtede investeringer. Det kan gavne 

lokalsamfundet, herunder både borgere såvel som kommunen selv. Specielt når det kommer til 

landvindmølleprojekter, vil der ofte være udefrakommende investorer indblandet og derfor vil 

et samarbejde mellem kommunen og borgerne være en fordel for lokalsamfundet. Gennem 

vores empiriske indsamling vurderer vi i projektgruppen, at borgerne kan have en tendens til 

at se skævt på investorernes agendaer i lokaleprojekter. Hvis Ellings teori herunder også 

inddrages, kan kommunerne besidde samme tendens, men de er blot mere afhængige af deres 

samarbejde med investorerne, grundet de økonomiske fordele det medfører. Derved kan der 

argumenteres for, at kommuner og borgere formodeligt kan besidde den samme følelse af 

afmagt, når udefrakommende investorer er hovedaktøren i et landvindmølleprojekt. Såfremt at 

dette er tilfældet, er det interessant at overveje om begge aktører er klar over, at de 

sandsynligvis værner om de samme prioriteringer, eftersom at der i de fleste tilfælde ikke ses 

et stort samarbejde mellem dem. Såfremt at kommunen og borgerne finder ud af at de har 

samme interessevaretagelse og derefter opstarter et stærkt samarbejde, kan kommunen drage 

fordele af dette. Herved kan borgerne og kommunen sammen beskytte de mere langsigtede 

investeringer i lokalsamfundet. Ifølge Ellings teori kan beskyttelsen af de langsigtede 
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investeringer nemlig forekomme ved at borgerne, som et flertal, bakker op om kommunens 

ønsker. Derved presses investorernes agenda henimod at imødekomme både borgere og 

kommunens langsigtede ønsker. Som sagt ses der dog en tendens til, at kommunerne anskuer 

borgerne som en usikkerhedsfaktor og således kan de frygte at inddrage borgerne optimalt i 

planlægningen. På den måde får kommunen ikke udnyttet de positive fordele samarbejdet med 

borgerne kan medbringe. Vi anser at kommuner kan være ekstra påpasselige med at inddrage 

borgerne når det kommer til landvindmølleprojekter, grundet at sådanne projekter ofte ikke kun 

er drevet af interesse, men fra et statsligt pres om at imødekomme vores fælles klimamål. Dog 

mener vi i projektgruppen at denne frygt for inddragelse af borgere i landvindmølleprojekter, 

ikke nødvendigvis bør bekymre kommuner for meget. Det begrunder vi i, at de to ovenstående 

analyseafsnit, har vurderet at de fleste modstandere til landvindmølleprojekter er bosat længere 

væk fra opstillingsstedet, hvilket vi senere i et særskilt afsnit vil argumentere for potentielt at 

kunne imødekommes. Ydermere, blev det også belyst at der er der skabt en forestilling om at 

landvindmøller medfører en automatisk stor borgermodstand, som vi også har vurderet, ikke 

er tilfældet, eftersom at det er et mindretal som er modstandere, men råber højst. Til slut blev 

også de visuelle og fysiske gener analyseret frem til, ikke at være de primære årsager til 

modstand hos borgere ud fra vores empiri, men i stedet bunder modstanden ofte i en følelse af 

afmagt og manglende inddragelse i planlægningen eller i forhold til det økonomiske perspektiv. 

Derfor argumenterer vi for at kommunerne ikke skal frygte borgene, men i stedet drage fordele 

af et samarbejde med dem, samt skal kommunen tilrettelægge en borgerinddragelse der 

fremmer størst mulig borgertilslutning.  

 

4.3.2 Gør borgerne så vigtige som muligt 
Borgerinddragelse spiller en helt central rolle indenfor teorierne om kommunikativ 

planlægning. Som også tidligere belyst i projektets teoriafsnit, kan denne borgerinddragelse ses 

på flere forskellige måder. Da dette projekt tager specifikt udgangspunkt i implementeringen 

af landvindmøller, er det derfor et højteknologisk planlægningsfelt, hvor det kan være svært at 

inddrage borgerne i mange henseender, sammenlignet med andre projekter, som eksempelvis 

renovering af en legeplads. Det kan derfor tænkes at være en udfordring at inddrage borgernes 

meninger til eksempelvis landvindmøllens højde, udseende og placering, eftersom at de 

beslutninger kræver lange processer, ekspertise, samt miljøgodkendelser for at kunne 

realiseres.  
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Vi i projektgruppen spurgte Jens fra Hirtshals om de havde inddraget borgerne i højden eller 

placeringen af landvindmøllerne, hvorefter han i dette citat svarede: ”Overhovedet ikke, 

overhovedet ikke. Det har kun været salget af andelene. Højden af vindmøllerne, størrelsen af 

vindmøllerne, det er et samarbejde mellem havnen og fonden, at få det til at gå op” (Bilag 4). 

Her understøtter Jens vores antagelse om at borgeres holdninger til de mere fysiske og visuelle 

beslutninger omkring landvindmøller, kan være svære at inddrage i planlægningen. Ydermere, 

spurgte vi Lars og Thomas fra Sæd om de troede at modstanden ved landvindmølleprojektet i 

Sæd, kunne tvære blevet reduceret, hvis borgerne havde været blevet inddraget yderligere i 

planlægningsprocessen, hvor Lars efterfølgende siger: ”Sådan et projekt med vindmøller, det 

kan du aldrig nogensinde lægge ud til borgerne og sige nu skal i blive enige om det her og så 

får man det her op at stå. (…)” (Bilag 1). Lars bekræfter her ved også vores antagelse, ved at 

sige nej til at inddrage borgerne i disse sammenhænge. Alligevel har både 

landvindmølleprojektet i Hirtshals og i Sæd lykkedes med minimal modstand, så derfor gøres 

det muligt at argumentere for, at det måske slet ikke er den slags mere “tekniske” inddragelse 

borgerne kræver eller mangler. Borgerne vil formentlig bare gerne holdes opdateret, informeret 

og inddraget til informationsmøder sideløbende med et landvindmølleprojekt, så de føler sig 

vigtige og anerkendte. Et godt eksempel på en måde, hvorpå borgerne kan gøres vigtige og 

derved skabe en god opbakning, kommer fra vores interview med Jens fra Hirtshals. I 

interviewet besvarede han et spørgsmål om, hvorfor han mente at deres landvindmølleprojekt 

havde oplevet så stor lokalopbakning, hvor Jens uddybede i nedenstående citat:  

  

”Altså vi har hele tiden snakket om at det er borgernes møller, deres havn og hele tiden 

sagt at de er en del af det her. Det er deres fortjeneste at det bliver til noget. Der bliver 

lagt en positiv stemning ind (…)” (Bilag 4). 

  

Her fortæller Jens at en stor del af deres lokalopbakning stammer fra en gentagende forsikring 

om, at borgerne er en vigtig del af projektet. Vi argumenterer for at borgerne i denne case har 

følt sig prioriteret og inddraget i planlægningen, eftersom at Jens har udtrykt til borgerne, at 

det er deres fortjeneste at hele projektet har kunne lade sig gøre. Her ligestiller han borgerne 

med de andre aktører og de får derfor tildelt en oprigtig borgermagt, som også Ellings teori 

understreger er en nødvendighed for, at sikre langsigtede bæredygtige planer. Hirtshals har 

forsøgt at tildele borgerne magt på trods af eksperternes rationalitet, eftersom at de ikke har 

frygtet borgernes forbehold i planlægningen, men i stedet har de haft skabt en åben dialog og 

anerkendt borgernes rolle, som værende værdifuld for projektet succes. Vi spurgte yderligere 
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til sidst i interviewet om Jens havde et godt råd til andre kommuner, som vil skabe en god 

borgerinddragelse, hvor hans første indskydelse kan ses i dette citat: ”Jamen gør borgerne 

vigtige, fordi det er sådan set det” (Bilag 4). Eftersom at Hirtshals casen har haft næsten 

ikkeeksisterende modstand, vurderer vi i projektgruppen at det er essentielt at gøre borgerne 

vigtige i planlægningen i et landvindmølleprojekt, hvor borgerinddragelse på de visuelle og 

fysiske områder kan være begrænsende. På den måde kan det undgås at borgerne føler sig 

forbigået og ekskluderet, som kunne være en omstændighed, der vil skabe modstand.   

  
Vi argumenterer derfor for, at det er nødvendigt der stilles større krav til borgerinddragelse, 

end hvad planlovens mindstekrav umiddelbar indebærer. Eftersom at planlovens mindstekrav 

vedrører blandt andet indsigelser, høringsfristelser og offentlige bekendtgørelser, bliver der 

ikke sat fokus på decideret at anerkende og vigtiggøre borgerne i et givent projekt. Dette 

argument bliver ligeledes understøttet af Anton fra VidenOmVind i dette nedenstående citat:  

  

”Ja, kommunen er jo et langt stykke hen ad vejen bundet til at skulle følge de procedurer 

og retningslinjer som er i bekendtgørelserne og der ligger det fast hvordan de kan agere 

og ikke agerer. Så jeg synes egentlig kommunerne holder sig meget stringent til 

lovgivning.” (Bilag 2).   

  

Eftersom at Anton er vant til at arbejde med mange forskellige kommuner, ser vi i 

projektgruppen det som en reel antagelse. Eftersom at vi også tidligere i analysen belyste, at 

kommuner kan have en tendens til at se borgere som et udfordrende element i planlægningen, 

argumenterer vi for at det kan resultere i at kommunen kun lige akkurat holder sig til de 

lovmæssige mindstekrav indenfor borgerinddragelse. Borgerne kan derfor have svært ved at 

føle sig ordentligt inkluderes i eksempelvis landvindmølleprojekter. Ved at kommunerne 

inddrager borgerne yderligere i planlægningen, taler vi i projektgruppen for, at der i større grad 

kan fremmes en følelse af medejerskab og inkludering hos borgerne.  

  

Gennem vores forskellige interviews fandt vi en fælles holdning til, hvornår i et projekt det er 

optimalt at inddrage borgerne. Anton fra VidenOmVind belyser i dette citat:  ”Min erfaring er 

at det finder man ret hurtig ud af og der er det også at komme ind tidligt og have et fundament 

i lokalsamfundene, fordi det giver en respekt, gensidig respekt for hinanden (…)” (Bilag 2). 

Her taler Anton for at inddrage borgerne så tidligt som muligt, eftersom at han mener at det er 

her den gensidige respekt opstår. Ved at inddrage borgere tidligt i planlægningen, kan der 
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skabes et godt samarbejde mellem kommunen og borgerne, eftersom kommunen her udviser 

engagement i at inddrage dem. Her kan borgeres følelse af at kommunen blot inddrager dem 

af hensyn til lovmæssige krav, fraskrives. Yderligere bekræfter vores borgere fra 

fokusgruppeinterviewet også ønsket om at blive inddraget så tidligt som muligt i et 

landvindmølleprojekt. Henrik belyser med dette citat: ”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” 

(Bilag 3). Jeannette supplerer Henriks udtagelse med følgende citat:  ”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” (Bilag 4). Begge citater fortæller at borgerne gerne vil 

inddrages tidlig i et landvindmølleprojekt, hvor også chancen for borgeraccept og følelsen af 

at kommunen gerne vil inddrage borgerne kan komme bedst muligt til udtryk. Af de grunde, 

vurder vi også i projektgruppen at jo tidligere borgere bliver inddraget i planlægningen, jo 

større sandsynlighed kan der være for at der skabes et godt samarbejde og tillid i relationen 

mellem kommune og borger.  

 

4.3.3 Borgerne skal tage del i landvindmølleprojekter  
Som tidligere beskrevet i teoriafsnittet belyser Elling at det kun er borgerne som der i princippet 

kan fremme og beskytte den langsigtede og helhedsorienterede planlægning. Borgerne er 

nemlig ikke bundet af den systemiske målorienterede tilgang. I interviewet med Lars og 

Thomas, som er lokalpolitiske borgere i Tønder kommune, uddyber Thomas fordelene ved at 

fokusere på den langsigtede planlægning i nedenstående citat:  

 

”Jeg tænker jo også lidt lokalpolitisk at, hvis vi som Tønder kommune går foran med 

at løfte vores klimamål, også når det gælder vores egen baghave, jamen så står vi måske 

lidt bedre når andre beslutninger skal tages, alt lige fra infrastruktur til udflytning af 

arbejdspladser eller placering af ditten og datten. Fordi vi har udvist noget mod og 

mandshjerte til at løfte en fælles opgave” (Bilag 1).  

  

Her forklarer Thomas, at ved at tænke langsigtet i planlægningen i forhold til lokalsamfundet, 

som han i denne kontekst kalder sin egen baghave, kan det resultere i at de på længere sigt kan 

stå bedre stillet. Vi argumenterer derfor for, at Thomas tænker både i en form for 

borgerperspektiv, samt udvises der et engagement for at beskytte lokalsamfundets fremtid. Vi 

vurderer derfor at en aktør som Lars og Thomas, som både er en planlæggende aktørere i lokale 
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projekter og borgere i kommunen, kan være en fordel for lokalsamfundets interessevaretagelse 

i planlægningen, selvom udefrakommende investorer er en del af projektet. Der argumenteres 

for at det kan skabe en form for tryghed for borgere, når et lokalråd som det i Sæd er med i 

planprocesserne, eftersom at borgernes interesser også her vil varetages. Denne antagelse blev 

også bekræftet i vores fokusgruppeinterview, da vi stillede følgende spørgsmål: Hvad ville i 

synes var bedst i forhold til et vindmølleprojekt, at det var en lokal borgergruppe eller 

kommunen der startede processen? Der var stor enighed blandt informanterne om at en 

borgergruppe ville være en god ide. Suzy sagde: ”Ja borgerne, fordi de tænker måske på deres 

medborgere. De kommunale ansatte kan jo være ligeglade med hvor sådan en bliver placeret” 

(Bilag 3). Henrik supplerer Suzys påstand med følgende citat: ”Borgerne de bor her, det er ikke 

sikkert at de kommunale gør, så de kan jo nemt bare smide 20 vindmøller op” (Bilag 3). Her 

kan det understøttes at borgerne har en tendens til at stole mere på at borgere som dem selv vil 

varetage deres interesser end kommunen. Her kan et lokalråd med en aktør som Lars, muligvis 

skabe en større tryghed blandt de lokale borgere, eftersom at der bliver værnet om 

lokalsamfundet, også set fra et borgerperspektiv. Det bekræfter også Anton fra VidenOmVind 

i det følgende citat: ”Fundamentet skal være et lokalt engagement når vi snakker enten biogas, 

sol eller vind, al grøn omstilling (…) Det giver i mine øjne nogle helt andre muligheder og 

begrænser modstanden og folk føler et reelt medejerskab” (Bilag 2). Både Anton og Lars 

indikerer at lokalt engagement tager plads i den grønne omstilling. Det kan give en oprigtig 

følelse af inddragelse, hvis lokale grupper spiller en betydelig rolle i landvindmølleprojekter. 

Anton belyser yderligere at det kan begrænse modstanden, hvis lokalt engagement er tilstede:  

  

” (…) Hvis man præsenterer et projekt uden nogen form for lokal opbakning eller 

engagement og kommer udefra og ikke på nogle måder har links til det samfund man 

er i, så går det galt, det siger alle erfaringer. (…) Hvis det er, at det er en lokal gruppe 

som der i forvejen har et fundament, så kan de der modstandsgrupper slet ikke få fat 

(…)” (Bilag 2). 

  

Ved at borgere også er meget aktive i planlægningen af landvindmølleprojekter, kan det 

medføre at borgermodstand reduceres, eftersom at borgerperspektivet medtages i 

planlægningen. Ifølge Ellings teori er det vigtig at kommuner altid træffer en så legitim 

beslutning som muligt, for deres egen og borgernes skyld. Eftersom at legitimiteten af en 

beslutning afhænger af borgernes tilslutning til et givent projekt, giver det mening at 

etableringen af en lokal borgergruppe, der kan være med til at lede et landvindmølleprojekt, vil 
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medføre at den pågældende kommunes beslutning om at etablere landvindmøller vil være mere 

legitim, end hvis det blot var kommunen der hovedsageligt drev landvindmølleprojektet. 

 

4.3.4 Borgere bosat tættest på landvindmøller skal have mest indflydelse  
Som vi fandt ud af i analysens første hovedafsnit, er der i vores to cases en klar sammenhæng 

mellem modstand og borgeres afstand fra landvindmøller. Jo længere væk borgerne er bosat 

fra landvindmøllers placering, jo større er modstanden. Af den grund vil vi argumentere for, at 

de borgere der vil påvirkes mest af eventuelle gener fra landvindmøller, også bør have mest at 

sige, når det kommer til beslutningen vedrørende opstilling af landvindmøller. Derfor mener 

vi også, at alle kommuner bør overveje at implementere samme point-system som Tønder 

kommune gjorde i forbindelse med Sæd-casen. Lars forklarede os, hvordan at point-systemet 

fungerede:  

  

” (…) Efter to kilometer det var et point, og så mellem 1500m-2km det var to point og 

så mellem 600-900 de talte tre point. Og hvis du talte det sammen, så hørte man 

stadigvæk hvad de sagde ude på de 2-3km afstand, men deres vægtning den var meget 

mindre” (Bilag 1). 

  
Point-systemet anser vi som værende en fair løsning for alle involverede borgere i et 

lokalsamfund, for som Lars selv udtaler, vil alle borgeres mening forsat tages i betragtning, 

mens at borgerne der vil blive mest påvirkede af landvindmøllerne, bliver ydet større 

retfærdighed, eftersom at de skal leve med generne. På den måde kan modstanden omkring et 

landvindmølleprojekt også gøres mindre, såfremt at det er en almen tendens, at 

borgermodstanden først tager fat flere kilometer op landvindmøllernes opstillingssted. 

Borgerne fra vores fokusgruppeinterview delte samme holdning om, at det bør være de borgere 

bosat tættest på et landvindmølleprojekt der får lov til at afgøre, hvorvidt at det realiseres. 

Jeanette udtalte således:  

 

“ (...) 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. Man bliver nødt 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 også selvom det er langt fra os og omvendt.” (Bilag 3).  
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Henrik bakkede ligeledes op omkring Jeanettes holdning til, at hele kommunen ikke bør 

inddrages ligeligt ved et potentielt landvindmølleprojekt: “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.” (Bilag 3). Der er derfor enighed mellem borgerne 

og Tønder kommune i vores empiri om, at et sådan point-system også vil være en fair og 

fordelagtig løsning at implementere i andre kommuner.   
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Kapitel 5. Diskussion 
 

Dette afsnit har til formål at diskutere, hvorvidt at borgerinddragelse i den kommunikative 

planlægningspraksis kan ses som værende gavnligt eller ej, set i forhold til realiseringen af 

Danmarks politiske klimamålsætninger. Danmark har som sagt en langsigtet vision og 

målsætning om, at blive 100% uafhængig af fossile brændsler i 2050 og derfor er det relevant 

at diskutere, hvorvidt at det er realistisk at nå denne målsætning ved at inddrage borgerne. Det 

kan nemlig i forlængelse heraf diskuteres, hvorvidt at borgerne er den aktør der hovedsageligt 

bringer langsigtethed ind i planlægningen, sammenlignet med statsapparatet, når det gælder 

eksempelvis landvindmølleprojekter.  

 

5.1 De fremtidige klimamålsætninger kræver landvindmøller i baghaven 

Kommunikativ planlægning og borgerinddragelse har der nu længe været fokus på i det danske 

samfund. I forlængelse heraf anerkender vi, at der bliver brugt energi på at forsøge at udvikle 

de bedste løsninger og metoder, som skal skabe en ligestilling mellem aktørerne i 

planlægningsprocesserne. Det kan ses som værende positivt, at opgøret med den rationelle 

planlægning ligger så langt fra vores samfundsstruktur i Danmark, at selv kritik af, hvorvidt 

borgerne egentlig bliver inddraget optimalt i planlægningsprocesser, kan ses som et 

udfordrende element. Dog står menneskeheden overfor de aktuelle klimaforandringer, der i 

stigende grad presser både klodens og menneskers velbefindende. Bæredygtige omstillinger i 

samfundet skal derfor findes og udarbejdes hurtigere end nogensinde før. Danmark har derfor 

udarbejdet den ambitiøse målsætning om at være 100% uafhængig af fossile brændsler i 2050, 

men borgermodstand imod opstilling af landvindmøller kan potentielt stå i vejen for dette. 

Globalt set træder menneskeheden på uberørt jord. Af den grund har menneskeheden ikke haft 

mulighed for at forberede sig ordentligt eller lært at navigere rundt i denne klimakrise, hvor det 

stadigvæk er de samme love, planer og regler der gælder. Vi mener derfor, at i takt med at 

presset for klimaforandringerne bliver større, kan det komme til et punkt, hvor vi som samfund 

bliver nødt til at diskutere, hvorvidt at vi har tid til at inddrage borgerne optimalt i alle 

miljørelaterede planlægningsprocesser, såsom ved landvindmølleprojekter?  
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5.1.1 I hvor høj grad bør borgere inddrages ved landvindmølleprojekter? 
Vi i projektgruppen mener at kommunikativ planlægning og borgerinddragelse, under normale 

omstændigheder, altid skal være et krav og en forudsætning for god planlægning. Dog 

diskuterer vi for, at presset fra klimaforandringerne og frygten for dens konsekvenser, kan stille 

spørgsmålstegn til, om vi har tiden til at inddrage borgerne optimalt og tilfredsstille deres krav 

og forbehold. De ressourcer som bruges på borgerprotester eller længere varige 

sagsbehandlinger, når det eksempelvis gælder implementeringen af landvindmøller i et 

lokalområde, burde måske bruges andre steder i samfundet i denne krisetid? Det skaber dog et 

dilemma, eftersom at beslutningen om at minimere borgeres stemme i de miljørelaterede 

beslutninger, muligvis kan føles som et tilbageskridt henimod det rationelle 

planlægningsparadigme. Ifølge Ellings teori bør planlægning nemlig ikke kun tage afsæt i 

kognitiv-instrumentel rationalitet, som det er tilfældet i det rationelle planlægningsparadigme. 

Altså bør planlægning ikke blot tage afsæt i videnskab og fakta, men i stedet bør planlægningen 

også indebære mulighed for, at borgerne som de eneste aktører i planlægningen, kan bringe 

etiske og æstetiske argumenter på banen i en ikke-målorienteret form. Borgerne er nemlig den 

eneste aktør i planlægningen der kan forholde sig fuldstændige frie i deres handlen, eftersom 

at de ikke handler ud fra en forhåndsbestemt målsætning. Det er også derfor at Ellings teori 

argumenterer for, at borgerne er dem der bringer langsigtethed ind i planlægningen som følge 

af, at de øvrige aktørers handlen begrænses af deres egne målsætninger. Borgerne har altså som 

den eneste aktør mulighed for at tænke ligeså langt frem i tiden som de har lyst til, eftersom at 

de ikke begrænses af blot at tænke frem til en opstillet målsætning. Så i mange tilfælde er vi 

enige i, at borgerne vil tænke mere langsigtet end de andre aktører, men måske ikke når det 

kommer til opstilling af landvindmøller, eftersom at begrebet langsigthed her kan diskuteres. 

For kan udsigten til eventuelle gener fra landvindmøller hos den enkelte borger, anses for at 

være mere langsigtet sammenlignet med, hvordan at den globale opvarmning på sigt kan 

indebære endnu mere langsigtede og alvorlige konsekvenser for den selv samme borger? Så 

selvom at vi på et generelt plan ser det som en positiv ting, at borgere kan forholde sig frit i 

planlægningen, samt at etiske og æstetiske argumenter skal være gyldige på lige fod med 

instrumentelle argumenter, vil vi også argumentere for, at det måske kan være en nødvendighed 

at disse, ellers tilsyneladende positive værdier, bør udelades når det gælder opstilling af 

eksempelvis landvindmøller?  
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5.1.2 Tænker borgerne langsigtet? 
Det kan diskuteres, hvorvidt at borgere eller statsapparatet tænker mest langsigtet, når det 

kommer til landvindmølleprojekter, eftersom at borgere ofte vil træffe beslutninger de mener 

er bedst for dem selv, hvilket ikke altid indebære langsigtede miljøhensyn. Selvom borgernes 

handlen ikke er bundet af målsætninger, ligesom de systemiske aktører, er det ikke 

ensbetydende med at borgere nødvendigvis “vælger” at udnytte at det og derfor er det heller 

ikke sikkert, at borgerne vil være den aktør der tænker mest langsigtet i klimasammenhænge. 

Statsapparatet har som nævnt til gengæld udarbejdet ambitiøse klimamålsætninger for en 

bæredygtig omstilling af energisektoren, der har til formål at undgå langsigtede og alvorlige 

konsekvenser for kloden. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt at statsapparatet kan ses som 

værende den aktør, der hovedsageligt tænker mest langsigtet i forhold til planlægningen af 

landvindmølleprojekter. Det begrunder vi i, at borgeres forbehold overfor eventuelle fysiske 

eller visuelle gener fra landvindmøller vil være midlertidige og kun vare i de omtrent 20-30 år, 

der udgør en landvindmølles levetid (Wittrup, 2010). Sammenlignet med at konsekvenserne af 

klimaforandringerne udgør en stor trussel for både nuværende og kommende generationer af 

“borgere” på kloden, kan der argumenteres for at statsapparatet her tænker mere langsigtet end 

borgere, der blot fokuserer på midlertidige gener fra landvindmøller. Der vil selvfølgelig også 

være borgere, der ligeledes forstår langsigtethed som værende realiseringen af de 

klimapolitiske målsætninger, men eftersom at statsapparatet kan opfattes som en homogen 

aktør, modsat borgere, kan det være svært for borgere at fremstå som værende den aktør, der 

hovedsageligt tænker mest langsigtet i planlægningen ved landvindmøller. I så fald; vil borgere 

der ikke er interesseret i at få en landvindmølle i deres “baghave”, grundet eventuelle fysiske 

eller visuelle gener derved, være nødsaget til at acceptere disse gener, eftersom at 

statsapparatets klimapolitiske målsætninger overgår borgernes samlede evne til at tænke 

langsigtet? 

 

Omvendt kan der ligeledes argumenteres for, at borgerne kan anses for at være den aktør der 

hovedsageligt tænker mest langsigtet ved landvindmølleprojekter. Eftersom at klimakrisen har 

medført, at vi mennesker befinder os på et ukendt territorie, kan vi heller ikke være 100% sikre 

på, hvordan at klimaforandringernes konsekvenser vil påvirke os mennesker og højst 

sandsynligt vil konsekvenserne ikke kunne mærkes ens på kloden. Hvis vi antager at der skal 

opstilles landvindmøller et sted i Danmark, hvor klimaforandringernes konsekvenser stort set 

ikke vil mærkes af de pågældende borgere, kan udsigten til fysiske og visuelle gener fra 

landvindmøller her ses, som værende et mere langsigtet argument i planlægningen. I hvert fald, 
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hvis der tages udgangspunkt i et borgerperspektiv. Denne argumentation kan måske virke mere 

abstrakt, men der er også en anden årsag til, hvorfor borgerne kan ses som værende den aktør 

der tænker mest langsigtet. Som nævnt tidligere i projektet, er mange af de borgere der bor i de 

lokalsamfund, hvori der opstilles landvindmøller, af ældre generationer. Af den grund kan 

udsigten til gener fra landvindmøller i de næste 25-30 år betyde, at mange borgere skal leve 

med generne hele deres resterende levetid, hvilket vi anerkender kan føles som det mest 

langsigtede perspektiv for disse borgere. Ellings antagelse om, at borgerne er den aktør der 

bringer langtsigtethed ind i planlægningen er altså afhængig af, hvordan langsigtethed opfattes.  
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Kapitel 7. Konklusion  
 

Ud fra vores empiri kan vi konkludere, at første tese omhandlende, at fysiske og visuelle gener 

har en påvirkning på borgertilslutning til landvindmølleprojekter kan bekræftes. Dog spiller 

det visuelle udtryk af landvindmøller ikke en afgørende rolle for borgerne, eftersom at borgerne 

i dette tilfælde vil prioritere den grønne omstilling højere. I stedet bunder borgernes forbehold 

oftest i frygten for støjgener, men samtidig kan borgernes forbehold overfor støjgener også 

være et udtryk for deres utilfredshed med andre aspekter af et landvindmølleprojekt, såsom 

eksempelvis følelsen af afmagt i planlægningen eller uretfærdigheden i at det økonomiske 

afkast fra møllerne går til udefrakommende investorer.  

I forlængelse heraf kan vi ligeledes bekræfte vores anden tese om, at økonomiske 

ejerskabsmodeller også har indflydelse på borgertilslutning til landvindmølleprojekter. Vi 

konkluderer at borgere kan have en tendens til at se det som en negativ og invaderende ting for 

lokalområdet, når udefrakommende investorer placerer et landvindmølleprojekt i deres 

kommune. Af den grund vil det ikke just være nok at tilbyde borgerne en større andel af 

medejerskabet. Afkastet fra landvindmøllerne skal være forankret i lokalsamfundet, således af 

borgerne får del i fortjenesten. Dette skal ske ved så vidt det er muligt, at lade lokale borgere 

og virksomheder eje 100% af landvindmøllerne. Det er derudover vigtigt at tydeliggøre overfor 

borgerne, hvilke økonomiske muligheder der findes ved landvindmølleprojekter, i og med, at 

det kan være uoverskueligt for borgeren at sætte sig ind i økonomi og regler relateret til ejerskab 

i landvindmølleprojekter. Derfor kan det gøres mere overskueligt for borgerne som gerne vil 

være en del af landvindmølleprojektet, at lade kommunen eller en borgerforening administrer 

deres del af afkastet til fordel for lokalsamfundet, ved at kommunen eksempelvis tilbyder 

skattelettelser til borgerne bosat nær landvindmøller.  

Ydermere, kan det også være en god ide, hvis en borgerforening eller et lokalråd deltager aktivt 

i et landvindmølleprojekt, eftersom at de vil bringe et borgerperspektiv med ind i 

planlægningen. Det kan virke betryggende for borgerne, eftersom at borgernes ønsker og 

interesser derved bliver varetaget i planlægningen, hvilket kan føre til større borgertilslutning 

og dermed større legitimitet for kommunens beslutning om at opstille landvindmøller. Til slut 

kan vi altså også konkludere, at vores tredje tese omhandlende formen på og mængden af 

borgerinddragelse i planlægningen også har indflydelse på borgertilslutning. Gennem 
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projektets udarbejdelse har vi fundet ud af, at både borgere og kommuner kan have samme 

tendens til at se skævt til investorernes kortsigtede interesser i lokalsamfundet, på trods af at 

de to aktører ikke lader til at have indset eller anerkende deres fælles interesse for langsigtet 

planlægning. Derfor vil vi opfordre kommuner til at se borgerinddragelse i planlægningen som 

noget positivt, hvormed de anerkender borgernes potentiale til at sætte krav til investorernes 

kortsigtede interesser og på den måde kan kommuners, samt borgeres ønske om langsigtet 

planlægning i højere grad beskyttes. Kommuner bør i forlængelse heraf ikke frygte 

borgermodstand, eftersom at vi ud fra vores empiri kan konkludere, at borgermodstand ofte 

kan fremstå større end hvad der er tilfældet. Borgermodstand ofte først tage fat efter flere 

kilometer fra landvindmøllers opstillingssted, samt vil denne modstand tit udgøres af få 

personer, der til gengæld råber højt i medierne. En løsning på dette mener vi er, at kommuner 

bør benytte et såkaldt point-system, der sikre at alle borgeres holdning til landvindmøller i 

kommunen tages i betragtning, samtidig med at de borgere der vil påvirkes mest af 

landvindmøllerne sikres størst medindflydelse i planlægningen.  

Til slut er det værd at nævne, hvordan at vi kan konkludere, at borgerne skal gøres så vigtige 

som muligt i planlægningen, også selvom at det kan være en udfordring indenfor det 

højteknologiske planlægningsfelt som landvindmøller befinder sig i. Det er essentielt at 

borgerne inddrages helt fra starten af et landvindmølleprojekt, eftersom at den gensidige 

respekt mellem borgere og kommune opstår der. Derfor bør kommuner stræbe efter at inddrage 

borgerne i alle dele af planlægningen, hvorfor at vi ikke anser at minimumskravene til 

borgerinddragelse i Planloven er tilstrækkelig. Derudover bør kommuner anerkende alle 

borgernes argumenter for forbehold, uanset deres rationalitetsform, såfremt at kommunen vil 

opnå størst mulig legitimitet i deres beslutning, hvilket også vil gavne dem selv på sigt. På den 

måde vil borgerne føle sig værdifulde og hørt i planlægningen, hvilket vil føre til større en 

større medejerskabs- og tilknytningsfølelse til et landvindmølleprojekt.  

Vi kan derfor bekræfte at både visuelle og fysiske gener, økonomisk ejerskab af 

landvindmøller, samt formen og mængden af borgerinddragelse alle har indflydelse på den 

endelige borgertilslutning til et landvindmølleprojekt. Gennem en god og inkluderende 

borgerinddragelse kan kommunen endvidere forsøge at imødekomme borgernes forbehold 

overfor eventuelle gener ved landvindmøller eller borgernes ønsker om det økonomiske 

ejerskab af landvindmøllerne. Det er derfor altafgørende at kommuner inddrager borgere i 

højere grad, såfremt at der skal skabes større borgertilslutning. Af den grund kan det 
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konkluderes, at borgerinddragelse i et meget stort omfang kan være med til at medføre større 

borgertilslutning til landvindmølleprojekter, i spændingsfeltet mellem; at flere borgere vil blive 

naboer til store landvindmøller og borgere der er modstandere af denne udvikling.  
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