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Naboskabet til kæmpevindmøller fik katastrofale følger for min virksomhed, medarbejderne, 
jeg selv og ikke mindst min kone. 14dage efter at kæmpevindmøllerne blev sat i gang mærkede 
vi de første vibrationer i vores kroppe når vi lå i vores senge. Det gav en elendig søvn. 

Efter ca. 10måneder måtte vi indse at hvis vi skulle overleve dette mareridt, måtte vi sove et 
andet sted. Vi lejede en mindre lejlighed 3km derfra. 

I sæsonen havde vi 6 personer fra Litauen ansat. De boede i planteskolens anden bolig 
næsten lige ved siden af vores egen bolig. 14 dage efter de var ankommet mærkede de også 
vibrationer i kroppen.  

Et år efter at kæmpevindmøllerne var startet, fandt mine kvindelige medarbejdere ud af, at 
de alle havde forandringer med deres cyklus. De pletblødte og cyklus var blevet uregelmæssig 
og det var blot ved at være på arbejde i alm arbejdstid, som udgør ca. 1/4 af vores tid. De 
litauerske kvindelige medarbejdere som jo boede og arbejdede på planteskolen, havde endnu 
større problemer med deres cyklus. De havde nærmest ingen cyklus for de blødte næsten 
konstant. 

Det var jo en fuldstændig vanvittig opdagelse mine kvinder her gjorde og da Holbæk 
Kommune stadig afviste alle klagerne med baggrund i at støjmålingen viste at grænseværdierne 
var overholdt – Ja så måtte det være os 15-20 personer der havde et problem. 

Jeg henvendte mig derefter til embedslægen, der jo er Sundhedsstyrelsens forlængede arm 
ud i landet. Det skulle vise sig at blive en meget nedslående oplevelse. Han ville åbenbart ikke 
have noget med sagen at gøre og først efter 5-6mdr. og mange rykkere, henviste han mig til 
Arbejdstilsynet der meddelte mig, at hvis der blev en sag mellem én af mine ansatte og mig, 
ville jeg blive bedt om at lave afværgeforanstaltninger for medarbejderne. For jeg havde jo 
ansvaret for mine medarbejdere. 

Jeg fik aldrig svar på, hvordan man lavede afværgeforanstaltninger til 2stk. 127meter høje 
kæmpevindmøller der står 550 meter fra planteskolen. 

For alle de litauerske medarbejdere blev alting normaliseret igen  2-3mdr. efter hjemkomsten 
til Litauen. 

At søge læge havde vi naturligvis gjort, men min læge havde aldrig fået noget at vide fra 
Sundhedsstyrelsen om ”problemer for naboer til kæmpevindmøller”. 

Hvad skal den stakkels læge gøre? Ja der er kun at ordinere beroligende og antidepressiv 
medicin til én og det skete. 
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Foruden vibrationer i kroppen og cyklusforandringer oplevede vi også tydelige hørbare 
toner. Disse tydelige hørbare toner var frygtelig generende for alle mine udendørs arbejdende 
medarbejdere og kan uden forbehold sidestilles med tortur. 

Man vidste aldrig hvornår de kom eller hvornår de forsvandt. De kom og gik og man tænkte 
hele tiden når de ikke var der, hvornår begyndte det igen? 

De tydelige hørbare toner må slet ikke være der og selv om kommunens miljøsagsbehandler 
under støjmålingen klart tilkendegav, at der var kraftige tydelige hørbare toner så var 
støjmålingsfirmaet ligeglade og skrev blot i rapporten at der ikke var tydelige hørbare toner 
registreret i målingen. 



Men virksomhedens mange klager til Holbæk Kommune bevirkede trods alt at Holbæks 
daværende Borgmester bad om foretræde for Miljøudvalget på Christiansborg og det fik 
kommunen så i nov. 2013 hvori jeg også deltog. 

Her bad daværende Miljøudvalg Borgmesteren om at der skulle måles lavfrekvent støj 
direkte inde i vores boliger. Det har aldrig været tilladt før, og ville være første gang i hele 
verden, der blev målt lavfrekvent støj direkte indendørs i en bolig.  

Det skulle vise sig at blive virksomhedens dødsdom. 
Det kunne blive et kæmpeproblem for Vindmølleindustrien at der skulle laves direkte 

indendørs lavfrekvente støjmålinger i mine 2 boliger. Min kontakt med den danske 
verdensanerkendte akustikforsker professor Henrik Møller AAU, var også et problem for 
Vindmølleindustrien, for han havde lige opfundet et lavfrekvent støjmålingsapparat. Forskerne 
ville gerne stå for målingerne eller lade os låne det lavfrekvente støjmålingsapparat. 
Muligheden for at dette apparat ville vise katastrofale overskridelser var alt for stor for 
Vindmølleindustrien. Vindmølleindustrien kunne ikke leve med at jeg havde en legitim ret til at 
støjmåle i min egen bolig med dette apparat. 

Vattenfall der var mølleejeren og Vindmølleindustrien måtte for alt i verden havde denne 
støjmåling umuliggjort og i særdeleshed professor Henrik Møllers måleapparat uskadeliggjort. 
Apparatet blev uskadeliggjort. 

I maj 2014 kommer Kaj Bank Olesen med forfærdelige billeder af vanskabte minkhvalpe i 
hobetal. Det viste os hvad vi efterhånden godt vidste, at det var blodig alvor, at have bolig og 
arbejdsplads så tæt på kæmpevindmøller. 

Hvad skulle jeg gøre? Havde kvinder der kunne blive gravide. Havde også én der blev 
gravid som blev sendt hjem med det samme. Men var skaden allerede sket for denne kvinde??? 

Det hele var ikke til at holde ud at tænke på, så jeg overvejede at lave firmaet om, så der kun 
var ældre mænd ansat, der havde overstået deres reproduktive alder. 
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Men jeg behøvede ikke at gøre mig mine overvejelser, for Vattenfall og Vindmølleindustrien 
havde lavet en plan sammen med min bankforbindelse o.m.a. der gik ud på, at banken uden 
videre skulle bede om indfrielse af min driftskredit på ca. 2mio og derefter melde mig konkurs. 

Jeg kunne måske have skaffet de penge, men med udsigten til at man kunne blive fri for det 
umenneskelige ansvar jeg havde på mig, valgte jeg at lade det ske. Mest for at vi alle kunne 
slippe levende fra dette mareridt. 

Jeg havde alt for mange værdier og derfor udspiller der sig nu, et konkursforløb der er helt 
uden sidestykke. Jeg har gengivet det i videoen ”Det ultimative justitsmord”. Det har flere 
elementer i sig end Bøje Nielsen sagen, som nogen sikkert kan huske. 

Der laves en hemmelig aftale, som der står i bo-opgørelsen, der har til formål at sikre 
Vattenfalls jordudlejer Hagesholm Gods, at kunne overtage mine ejendomme uden nogen 
bygninger, så havde man sikret sig at der hverken arbejdede eller boede nogen mennesker i det 
område mere. 

Det betød at de 2 boliger og 13 driftsbygninger skulle rives ned. Og det blev de så, under 
påskud af at alle bygningerne var faldefærdige. Det blåstemplede Holbæk Kommune og Natur-
Erhvervsstyrelsen. 
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I konkursen kunne jeg ikke få en beskikket advokat, afgjort af retten uden begrundelse. 
Mine plusværdier/egenkapital var 4 gange større end det skyldige beløb på dekretdagen. 
En køber ville lægge de 2mio, men får ikke lov at købe af kurator. 
Virksomheden bliver ikke sat til salg offentligt. Det siger retten god for??? 
Boligerne bliver heller ikke sat til salg offentligt. Det godkender retten også??? 
Mine driftsmidler og inventar bliver ikke sat til salg i min branches publikationer, trods der 

var for 2mio ikke afskrevet driftsmidler og inventar?? 
Kurator bedrager boet med 4mio, blot ved at ændre en tekst i vareopgørelsen. 
Kurators egen vurderingsmand ville vidne for mig angående bedrageriet på de 4mio. Men 

retten afgjorde at der ikke måtte være vidner i den slags sager??? 
Jeg bedragerianmelder kurator til Politiet vedr. de 4mio. 1 mdr. efter at politiet modtager 

vidnedokumentation fra vurderingsmanden meddeler politiet at der ikke er grund til videre 
efterforskning i sagen. Min klage over politiets afgørelse afviser Statsadvokaten. Jeg plejer at 
sige: Det sidste hul i dæmningen skulle lukkes helt til og det sørgede Statsadvokaten for. Så var 
mine muligheder nemlig udtømte. 

Jeg har over 25 vidner der ville bevidne, at alt hvad kurator har skrevet er det rene og pure 
løgn, og at han på ingen måde har overholdt konkursloven, men igen afviser retten med, at man 
ikke bruger vidner i den slags sager. 

Man spørger sig selv? Er retsvæsnet fuldstændig på hovedet? Jeg ser det som om, at 
retsvæsnet er en korrupt medspiller i denne hemmelige aftale. 
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Bygningerne bliver fjernet fra jordens overflade og jorden blev som ventet kun udbudt til 
Vattenfalls udlejer Hagesholm Gods??? Godsejeren udtalte til regionalavisen: Jeg fik et godt 
tilbud af kurator. 

Det var enden på min virksomhed Lammefjordens Stauder. Det lykkedes kurator at hæfte 1 
mio-gæld på mig, medens han selv fik 1,5mio af Vattenfall for sin assistance??? 

Et … er … at miste sin virksomhed på en dybt kriminel måde synes jeg det var, … noget helt 
andet er at miste sin elskede kone og livsledsager for hun får et hjertestop i sept. 2017 og dør. 

Jeg har lige siden, i mit indre, mistænkt kæmpevindmøllerne og er i dag efter udmeldingen 
fra KB’s undersøgelse om at møllerne kan påvirke hjerte-karfunktionen ikke i tvivl om, at min 
kone kom afsted før tid pga. dette vanvittige naboskab. 

 
Tak for ordet. 
Boye Jensen


