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Öppet Brev till politiskt ansvariga i ämnet: Inverkan av teknisk utrustning på hälsan 

Mina damer och herrar.
Vi, avsändare av detta brev har arbetat med detta ämne länge och finner med ökande oro:
Hälsorisker som orsakas av teknisk utrustning t.ex. vindkraftverk, genom utsläpp av infraljud  
underskattas för närvarande betydligt såväl avseende

• svårighetsgrad och
• epidemiologisk betydelse. 

De gällande normerna för skydd av befolkningen motsvarar inte de senaste vetenskapliga resultaten 
och är inte längre tillräckliga. 
Vi påpekar uttryckligen att dessa effekter långt överstiger nivån för belastning, de är sjukdomar.

• De allvarliga sjukdomarna och deras symtom sträcker sig från störningar i balansorganet, 
allvarliga sömnstörningar med organiska komplikationer, långvariga störningar i 
hörselfysiologin, en försvagning av hjärtmuskelceller till en ökning av ångestbesvär. 
Symtomen är så varierade att det måste antas att de påverkar flera fysiska och psykologiska 
funktionella processer, som alla inte är tillräckligt studerade och förstådda. 

• Vid uppskattning av antalet patienter måste det antas en mycket hög oklarhet. I synnerhet 
förknippar många av de drabbade och deras läkare inte sambanden mellan sjukdomarna och 
orsaken – Infraljud från tekniska installationer. Antalet kända drabbade, under de nuvarande,
men tydligen otillräckliga avståndsreglerna, är därför bara toppen av isberget. En 
uppskattning av det totala antalet patienter i Förbundsrepubliken visas mellan några tusen
att vara realistisk upp till hundratusentals. De troliga följdkostnaderna i hälso- och 
sjukvården på grund av tidig arbetsoförmåga och förlust av arbete är knappast att bedöma. 

Vetenskapliga undersökningar av ämnet slutar vanligtvis med uttalandet om att ytterligare 
utredningar är nödvändiga på grund av komplexiteten av effekterna av infraljud på människor och 
djur. Dessa uttalande har av myndigheter och regeringssidan statlig och statlig sida som
- det finns inga bevis på skada på hälsa
- eller felaktigt tolkats så att de således ligger till grund för domstolarnas beslut.
I Tyskland har vi redan den största tätheten av vindkraftverk på land i världen och planerar 
ytterligare expansion. Detta kommer att göras med ännu kraftfullare system som avger ännu mer 
intensivt och långtgående infraljud. Problemet kommer oundvikligen att öka dramatiskt. Med tanke 
på de redan uppenbara infraljudsjukdomarna och deras möjliga epidemiologiska omfattning anser vi
att försiktighetsprincipen kräver brådskande åtgärder från beslutsfattarna. De ramförhållanden under
vilka driften av vindkraftverk är ofarliga för befolkningens hälsa, måste enligt vår åsikt 
omdefinieras och grunden för förordningarna ses över. 
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