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Bliver folk syge af støj fra vindmøller?
Kræ ens Bekæmpelse skal undersøge om vindmøllestøj giver hjertekar-problemer.

Tre ministeriet giver 1,7 millioner kroner til en undersøgelse af, om støj fra vindmøller giver naboer
helbredsproblemer. Undersøgelsen skal foregå ved hjælp af en række registre. (Foto: Jan Djenner ©
Scanpix)
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Inden for få uger skal Kræ ens Bekæmpelse i gang med en større undersøgelse af betydningen af vindmøllestøj.
- Vi skal undersøge, om støj fra vindmøller giver mennesker forøget risiko for hjertekarsygdomme, siger seniorforsker Mette Sørensen,
der skal stå i spidsen for projektet.
Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Boligministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse giver sammen 1,7 millioner kroner til
projektet.
BRUG AF REGISTRE

Et register over befolkningens adresser og ﬂyttemønster tilbage til 1971.
Et register med information om alle danske vindmøller. Oplysningerne går tilbage til 1978.
Et hospitalsregister der går tilbage til 1977 og har data på alle udskrivninger af patienter fra danske sygehuse.
DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har et register med vindhastigheder i Danmark.
Et register med medicin udskrevet på recept - der kan trækkes oplysninger tilbage til 1990.

Undersøgelsen baseres på registre
Lige før jul blev selve metoden til undersøgelsen godkendt, og måske bliver projektet yderligere udvidet.
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LÆS OGSÅ: Vindmølle-modstandere kræver medvind (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/01/16002530.htm)

- Undersøgelsen er en såkaldt registerundersøgelse, baseret på nationale registre, og ikke målinger, spørgeskemaer eller undersøgelser
blandt naboer til vindmøller, siger Mette Sørensen.
- Til gengæld kigger vi på alle personer, der er eller har været udsat for vindmøllestøj i hele Danmark og alle vindmøller, siger hun til
dr.dk/viden.

Danmark er unik med registre
Danmark er i den unikke situation, at der ﬁndes en masse registre, der går langt tilbage i tiden.
Derfor kan man sammenholde viden om mennesker og deres sygdomme og medicin med vindmøller og vindstyrker. Og behøver ikke
kontakte folk.
LÆS OGSÅ: Vindmølle-modvind skal vendes til medvind (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/01/09134559.htm)

Det er en fordel sammenlignet med studier baseret på spørgeskema-oplysninger fra naboer til vindmøller.
- De undersøgelser har tit dét problem, at dem, der er generet af vindmøllerne, som regel er overrepræsenteret i sådanne studier,
hvilket gør resultaterne svære at fortolke, siger Mette Sørensen.
- Desuden svarer personer, der er generet af vindmøller, tit anderledes på spørgsmål om nuværende og tidligere sygdom end naboer til
vindmøller, der ikke er generet, hvilket igen kan skævvride resultaterne, siger hun.

Vejstøj stresser
Kræ ens Bekæmpelse har i forvejen arbejdet med vejstøj.
LÆS OGSÅ: Sådan bygger man Danmarks største møllepark (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/09/03155102.htm)

Jo mere vejstøj mennesker udsættes for, jo større risiko har mennesker for at få hjertekarsygdomme.
Det kan være på grund af, at støjen stresser og på grund af søvnbesvær, fordi man sover dårligere, når man sover i støj.

Registerundersøgelse fanger alle
Vindmølle-modstanderne forstår ikke, hvorfor Danmark kun baserer undersøgelsen på registre og ikke undersøger folk.
Men hypotesen er, at folk kan blive påvirket af støj uden at føle sig generet af støj.
- I vores studie tager vi ikke hensyn til, om folk føler sig generet eller ej. Til gengæld kigger vi på alle, der er udsat for støj, siger Mette
Sørensen.

Godt med en kombineret undersøgelse
Danmark er ikke det eneste land, hvor man undersøger vindmøllestøj. For der er vindmøllemodstandere mange andre steder i verden.
I Canada skal myndighederne lave et biologisk studie (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2013/wind_turbine-eoliennes/research_rechercheeng.php) og måle støj, søvn, stresshormon og blodtryk af omkring 2000 mennesker, der bor i nærheden af vindmøller.
Ifølge Mette Sørensen ville et registerstudie og et studie, hvor man måler på biologiske markører og sammenligner det med støj fra
vindmøller, supplere hinanden godt.
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(Foto: Helge Røjle © DR)

LÆS OGSÅ
 Vindmølle-modstandere kræver medvind (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/01/16002530.htm)
 Vindmølle-modvind skal vendes til medvind (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/01/09134559.htm)
 Designkonkurrence forener bykunst og energiproduktion i København (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/12/30113121.htm)
 Her er forskernes bud på fremtidens energi (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/12/16220546.htm)
 Sorte vindmøller skal hindre kollision med fugle (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/09/29233452.htm)
 Nu åbner Anholt Havmøllepark (http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/09/03140836.htm)

LINKS
 Læs mere den canadiske biologiske undersøgelse af påvirkningen af støj fra vindmøller (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2013/wind_turbineeoliennes/research_recherche-eng.php)

 Læs mere om vindmøllestøj på Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/Vindmoeller/Stoj_fra_vindmoller/)
 Læs mere om Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller (http://stilhed.eu/)

Mere Viden

(http://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/hjerne-dagbog-6-maader-din-hjerne-arbejder-paa-iKROPPEN (/NYHEDER/VIDEN/KROPPEN)

loebet-af-hverdagen)
Hjerne-dagbog: 6 måder din
hjerne arbejder på i løbet af hverdagen
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TEKNOLOGI (/NYHEDER/VIDEN/TEKNOLOGI)

Verdensrekord: 132 år gammel tysk ﬂaskepost fundet i Australien
Australsk familie har fundet verdens ældste ﬂaskepost, der i 1886 var med i et tysk videnskabeligt forsøg.

(http://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/derfor-sner-det-snefnug-er-fyldt-med-bakterier)
2:03
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Derfor sner det: Snefnug er fyldt med bakterier
Snefnug opstår i atmosfæren og daler ned mod jorden. Men vidste du, at de ﬂeste af dem opstår på grund af særlige bakterier i lu en?
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Nyhedsoverblikket
(http://www.dr.dk/nyheder/politik/borgmestre-til-regeringen-vi-kan-ikke-genhuse-tusindvis-af-ghetto-familier)

POLITIK (/NYHEDER/POLITIK)

Borgmestre til regeringen: Vi kan ikke genhuse tusindvis af ghetto-familier

(http://www.dr.dk/nyheder/udland/trump-er-rolig-e er-topraadgivers-exit-der-er-mange-der-vil-have-hans-job)
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Trump er rolig e er toprådgivers exit: Der er mange, der vil have hans job

(http://www.dr.dk/nyheder/penge/maersk-skib-i-brand-ﬁre-savnes)
PENGE (/NYHEDER/PENGE)

Mærsk-skib i brand: Fire savnes
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