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Kære Mariagerfjord kommune,
For 15 år siden flyttede min mand og jeg til Nordjylland fra Aarhus i forbindelse med jobskifte. Vi valgte at bosætte os i Als, og det har vi aldrig fortrudt. Vi faldt
for det smukke område, roen og freden og naturen. Det åbne land og det åbne vand med naturligt lys og naturlige lyde, som slet ikke er en selvfølge, når man
kommer fra en stor by.
Nu er min familie og jeg, som rigtig mange andre heltids- og deltidslokale, alvorligt bange for at miste alt dette og ikke mindst vores sundhed og livskvalitet på
grund af en eventuel etablering af et meget stort energianlæg med gigantiske vindmøller i vores nærområde.
På det seneste har jeg ofte hørt bemærkningen: "Er det ikke dobbeltmoralsk at sige, at man går ind for vindenergi, så længe vindmøllerne ikke står tæt på, hvor
man selv bor?"
Svaret er: "Nej, det er det ikke."
Det er ærgerligt, når der debateres på den måde - specielt når det er politikere, der gør det offentligt. Det må handle om, at de har taget vindindustriens
stigmatiserende udryk NIMBY (Not In My BackYard) til sig. Altså at man gerne vil have vindmøller, men ikke selv vil bidrage. Begrebet, som desværre også har
sneget sin ind i helt almindelige menneskers bevidsthed, er virkningsfuld propaganda, der har til formål at skabe en opfattelse af, at vi skal have vindmøller på
land i Danmark og, at de skal stå et sted. Dette er ikke andet en vindindustriens subjektive opfattelse, der skal sikre dem store indtægter. Der findes
alternativer til vindmøller på land.
Dette høringssvar, ja hele denne sag, handler ikke om ja eller nej til grøn omstilling, på trods af hvad visse politikere hævder. De fleste er jo nok klar over, at vi
må og skal den vej. Det handler om placering. Vindmøller skal ikke placeres på hvert et stykke åbent land, og slet ikke der hvor mennesker bor og lever, og
hvor den omkringliggende natur er så særegen, at den er udpeget som NATURA 2000 habitatområde, NATURA 2000 fuglebeskyttelsesområde og RAMSAR
område.
Det er et paradoks, at det der er godt for klimaet ikke nødvendigvis er godt for naturen. Vi skal værne om begge dele, men i den proces er det en væsentlig
pointe, at det ene ikke sker på bekostning af det andet ej heller på bekostning af menneskers sundhed og livskvalitet. Lokalbefolkningen er med meget god
grund bange for skyggekast, reflekser, lavfrekvent støj og infralyd, som ingen helt kan overskue konsekvenserne af, og der er udbredt mistillid til den måde, som
støj og andre gener måles og vurderes på af vindindustrien ifm. etablering af vindmølleanlæg.
Det er indlysende, at en privat virksomhed som Eurowind Energy A/S ønsker at udnytte mulighederne for at opføre nogle af de største vindmøller på land i
Danmark i Als Enge og tjene mange penge på det. Det skal de bare ikke have lov til. Jeg har svært ved at se, at Eurowind Energy A/S ikke er vidende om de
mange negative konsekvenser deres projekt i Als Enge vil have. Det er dermed både umoralsk og uetisk, at man vil smadre en egn for profit. Og endnu værre,
hvis folkevalgte politikere bakker op om det på et uoplyst og ensidigt grundlag.
Det er svært at forstå, at byrådspolitikerne ikke for længst har stoppet for denne mulighed i et område, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab og
kystlandskab. Heldigvis er dette stadig en mulighed, og vi er mange, der håber, at I gør det nu, inden det er for sent.
Jeg er bekendt med, at når høringssvar som dette modtages af kommunen, så videresendes de til projektmager, der får mulighed for at kommentere dem. I den
forbindelse har jeg ladet mig fortælle, at kommuner sjældent søger objektive informationer fra uvildige eksperter i disse sager. Det håber jeg virkelig ikke er
rigtigt. Det ville være helt uacceptabelt. Ydermere er det en udbredt holdning, at byrådspolitikere blot ser på forvaltningens indstilling uden yderligere
overvejelser og tager en beslutning ud fra den. Sådan må det ikke gå for Als Enge, der er alt for meget på spil.
Min familie og jeg deltog i borgermødet i Alshallen den 14.09.20. Ved mødet blev det flere gange understreget, at kommunen ikke var forpligtet til at afholde det,
men at I er interesserede i at høre, hvad lokalbefolkningen tænker om projektet. Det skal I have tak for, men der er brug for meget mere end det.
Borgermødet efterlod hos mig og mange andre en større bekymring for vindmøllerne og for hele processen, end jeg allerede havde. Jeg var overrasket over, hvor
lidt de tilstedeværende kommunale medarbejdere angiveligt ved om vindmøllerne, opførelsen af dem og deres indvirken på det omkringliggende område. I er
pressede på tid, hvis I for alvor skal opnå tilstrækkelig, retvisende viden, inden der skal laves indstilling til politikerne. Her tænkes især på indsigt i, hvordan det
påtænkte energianlæg vil påvirke menneskers liv og sundhed og den omkringliggende natur, men også vigtigheden af at få udarbejdet en socioøkonomisk
redegørelse.
Undersøgelser peger på, at teknologien for længst er løbet fra vindmøller på land. Det skal tages til efterretning. Målet står fast: Et bedre klima - men ikke med
forældede metoder. Vi skal ikke bare være grønne. Vi skal være meningsfuldt grønne.
Kære kommune, embedsværk såvel som politikere,
Pas på mennesker i området.
Pas på natur i området.
Pas på kommunens største turistområde.
Pas på helårs- og delårsboligernes værdi, som ikke alene har betydning for dem, der ejer dem.
Området omkring Als Enge er ikke bare et stykke tyndt befolket udkants Danmark, som det er nemt at træffe beslutninger om, når man ikke selv bor og lever
her, og ikke selv skal belastes og potentielt blive syg af konstant støj og skyggekast. Området er værdifuldt for hele kommunen og for alle vores gæster. Lad
det forblive sådan. Lad os passe på det sammen. Vi skal ikke have flere vindmøller på land i et lille tæt befolket land som Danmark, hvor naturen i forvejen er

under stort pres. Det er faktisk muligt at tænke grøn omstilling og beskyttelse af natur og menneskers sundhed og livskvalitet sammen. Gør det.
Med venlig hilsen

Mia Bøgebjerg
Højtoften 1
9560 Hadsund

