lndsigelse mod vindmØller ved Als enge den 5. oktober 2020
Med baggrund i de 2 afholdte borgermøderiAls hallen og dettilgængelige materiale på Mariagerfjord kommunes
hjemmeside, harf6lgende Sommerhusforeninger: Strandparken og Havlodden besluttet atfremkomme med
følge nde bemærkninge r.
De afholdte møder

Der e r på møderne udse ndt mange mæ rke lige udsagn, blandt andet at er det e r besluttet at der skal være
vindmøller i Als e nge, området de rvises på møde rne en ikke de samme som de r e r søgt om, i kommu ne plane n står
derat vindmølleområdet skalsøges udvidet, så der kan være flest mulige mØller, det siger man intet om på
møde rne, de r var inge n lyst til at forholde sig til at områdets indbygge re ikke ønskervindmøller, d iskussionen blev
he le tiden forsøgt at d reje over mod hvordan vi ønskede møllerne place ret og om man var f or grøn omstilling.

Naturen og oplevelse af den
Opstilling af vindmøllerne vil ødelægge den fantastiske naturi Als enge. Vindmøllerne vilødelægge hele den visuelle
værdiaf ture forbiden gamle mølle, til fods, på cykel elter i bil.
Hele den lydmæssige oplevelse af områdetvil blive overdøvetaf larm fra mØllerne.
Skyggekast

ellerblink

Hvis møllerne opføresvil det medføre enorme mængderaf blink, når solen står lavt på himlen i hele
sommerhusområdet, Als by og Helberskov.

Den emotionelle oplerælse af vindmØllerne
Alle der har sommerhus i områdetvil ved en tur til sommerhuset blive konfronteret med kæmpe møllerne, det vilgå
ud ove r lysten til at være i sommerhuset, og vil formodentlig betyde at man sjældnere viltage ophold i
sommerhuset. Det vil ige n betyde at handle nde iområdet vil miste omsætning, enkelte vil måske lukke på sigt.
Sommerhusområdet har iår oplevet at mange sommerhuse som harværettil salg i f Iere år er blevet solgt. Deter
utrolig positivt og vil give yderligere omsætnings bidrag f ra område rne. Det forventes også at medføre en delarbejde
til håndværke re i området.

Mariagerfjord kommune bør bakke op om denne positive udvikling, i stedetfor at ødelægge den med vindmøller.
Grøn omstilling
Rigtig mange i sommerhusområdetgårind for grøn omstilling i samfundet, men deterurimeligt at stille det op mod
vindmøller i Als enge. Sammenhængen er næsten ikke tilat få øje på.
Hvis der skal opstilles et lignende scenarie, kunne det være:
At borgerne i Mariagerfjord kommune eransvarlige forverdens samlede udledning af COZ,og kan stoppe den ved at
undlade at køre i deres biler. Med andre ord er sammenstillingen ude af proportioner.

Værdiforringelse
Sommerhuse vilmiste værdi og nogle vil formodentlig ikke kunne sælges. Detsamme vilgøre sig gældende for
boliger i Helberskov og AIs.
Hele tabet vil ligge i beliggenheden, altså grundværdieraf ejendommene. Kommunen må forvente en væsentlig
nedgang i indtægte n, hvis vind mØlle rne blive r rejst.
Har menneskerværdi

Hvisderhavdeværetentruetdyreartiområdetville dealenemednaturbeskyttelseslovenkunneforhindre
N u er de r en truet menneskeart, beboerne, ejere og somme rhusejere ihele området, de r bliver truet med
stØj, visuelforurening, tab af livskvalitet og tab af værdieri kronerog ører. Vi har kun politikerne i Mariagerfjord
kommune til at varetage vores interesser. Vihåberat vi også har værdi.
møllerne.
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