Høringssvar:

Vindmøller og solcelleanlæg i Als Enge – Nej tak.
Vi borgere i Mariagerfjord kommune må stå sammen og værne om vores smukke natur i og omkring Als
Enge. Vi er ikke selv bosat i området, men vi nyder ofte godt af den dejlige natur derude.
Et område og en natur, der vil blive fuldstændig ødelagt efter opstillingen af det industrianlæg som
Eurowind agter af opføre.
Hvis politikerne i Mariagerfjord kommune stemmer for opstillingen af vindmøllerne i Als Enge så strider det
direkte imod Mariagerfjord kommunes biodiversitetspolitik som er vedtaget og gælder for årene 20192025.
Vi vil gerne fremhæve følgende afsnit fra biodiversitetspolitikken:
”Vi bor i en kommune, som har en meget værdifuld og
enestående natur. Det gør vores kommune til et godt
sted at bo, leve og arbejde og samtidig til et særligt
sted at besøge for turister.
Af hensyn til vores egen og vores efterkommeres
trivsel og livskvalitet er det vigtigt med en varieret og
tilgængelig natur, hvor alle er velkomne.”
”Vi værner om det uerstattelige
Det er ikke al natur, som er lige vigtig. Naturens kvalitet afspejles i de arter, som lever i naturen. Derfor
skal vi værne om de værdifulde og uerstattelige arter
fremfor de almindelige. Hvis de sjældne arter og
naturtyper forsvinder, kommer de aldrig igen.”
Ydermere er området hvor Eurowind vil opstille vindmøllerne og solcelleanlægget klods op af et Natura
2000 område, som er et internationalt naturbeskyttelsesområde. ”Områderne danner et netværk af
værdifuld natur. Formålet er at beskytte unikke naturområder og deres sjældne dyr og planter.”1 – Dette er
hvad I skriver på Mariagerfjord kommunes hjemmeside.
Vi håber at dette er grundlag nok for at politikerne i Mariagerfjord kommune stemmer nej til
industrianlægget i Als Enge.
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https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur-og-Miljoe/Natur/Natura-2000

