Indsigelse imod etablering af vindmøller ved Stokhøjvej.
Hermed vil jeg gøre indsigelse imod at der rejses 4 – alternativt 3 – vindmøller ved
Stokhøjvej på Thyholm.
Jeg er bekymret for, at der vil komme uforudsete støjgener fra møllerne. Især den
lavfrekvente støj, som tilsyneladende har det med at bevæge sig i uforudsigelige baner – jfr.
problemerne i Bremdal sidste efterår.
På orienteringsmødet i Midpunktet 18. januar var det svært at få klar besked om støjgenerne
fra de projekterede møller.
Støj er åbenbart noget, man beregner og ikke måler. Det blev der i hvert fald flere gange
svaret.
Mig bekendt er der ikke beregnet på spredningen af lavfrekvent støj, når møllerne placeres
umiddelbart oven på henholdsvis en salthorst og det ovenover liggende kalklag.
Jeg har ikke hørt nogen garantier for, at dette kalklag ikke vil fungere som en kæmpe
membran, som vil kunne forstærke den støj, som uundgåeligt vil komme fra så store møller.
Uanset, hvor meget mere støjsvage de så er i forhold til ældre møller.
TV-MV kunne søndag 31. januar fortælle, at Viborg Kommune for tredje gang har sagt nej
til, at der opstilles 4 store vindmøller i Låstrup. Begrundelsen er, at der er for dårligt
kendskab til eventuelle sundhedsskadelige virkninger af lavfrekvent støj.
Ved Struer Kommune og folkene bag Stokhøjvej-projektet noget, som de ikke ved i Viborg?
Vi bor kun ca. 900 meter fra den nærmeste mølle, og jeg frygter, at man for sent vil opdage
hvilke støjgener der kommer fra møllerne, og vil derfor protestere mod at de overhovedet
rejses.
Derudover mener jeg, at det virker som et nærmest provokerende benspænd overfor de
grupper, Egnshistorisk forening og Geopark Vestjylland, som i flere år har arbejdet på at
gøre området tillokkende for såvel lokale som turister. Den spændende geologi og den
enestående udsigt vil ikke blive levnet mange chancer over for 4 store vindmøller.
Det virker som en høj pris at betale, for at nogle få ”driftige” landmænd kan få en ekstra
statsstøttet bonus ud af deres jord, på bekostning af natur og turisme.
Jeg vil gerne bede om en kvittering for denne indsigelse, så jeg kan være sikker på, at den er
sendt det rigtige sted hen.
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