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Yedr.: Infralyd fra vindmøller.
Undertegnede er blevet syg af infralyd fra vindmøiler - og .a1mod9r helle-d EyrogaKommissionen om, at nedenstående oplysninger bringes videre til de EU-lande, der opsætter
vindmøller så tæt på beboelse af levende individer, at de dybe lyde under 20 Hz
høres/mærkes:

Danmark har sat nogle "specifikke infralyd-støjgrænser", der be§der, at det her i landet er
tilladt at torhuere sine naboer med dybe. enerverende infraly{e, der gennemtrænger alt.

Min mand og jeg har altid været raske og passet vor raske svinebesætning
uden probleåår, men nu - efter , at naboen har placeiet 4 vindmøller tæt på vor bolig, har
både min mand og jeg har været ramt af en blodprop, der betyder, at min mand ilke mere kan
arbejde - og jeg seiv fuler mig så syg og tappet for energr, atjeg sjældent kan klare mit
arbejde med at passe grisene, der også er begyndt al vise tegn på, at de miskives. De bliver
syd - og de ellers så glade og tilfredse dyr virker tuætte og kiste.
lægens ord for, at min sygdom kan s§lde1 infralyden fra naboens
vindmøller en lyd, der næsten virker fysisk, idet den "går ind i hele lroppen" . Intet kan
overderve de dybe lyde, og lydene bevæger sig igennem alt, - man kan ikke lydisolere sithjem
imod disse lyde, som føles som tortur.
Jeg har

skiftligt

Hverken vi - eller vore dyr - kan flygte fra den vedvarende dybe buldrende/brummende lyd,
'støjgrænser, må vi finde os i at få vorl
der døgnet rundt sEesser os , meo p.g.a. af Danmarks

liv ødelagt.
Som Rævntbør andre EU-lande oplyses om, hvad der følger med etableringen af vindmøller, og det bør grundigt undersøges, hvor mange kilometer væk vindmøllerne skal placeres for
ikke at generc - hverken mennesker eller dyr.
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