Høringssvar angående planer om Energianlæg i Als Enge
Vi har med stor bekymring fulgt debatten om planerne om Energianlæg i Als Enge, da vi
er ejere af et sommerhus i Grundejerforeningen Halvrebene.
Vores bekymring omhandler konsekvenserne af, at Mariagerfjord Kommune giver
tilladelse til det af Eurowind Energy ansøgte energianlæg med både solceller og ikke
mindst vindmøller.
Økonomiske konsekvenser:
Vi ser, at vindmøller på den placering vil medføre et voldsomt og uopretteligt værditab
på ejendomme i området, både landsbysamfundet, oplandet og ikke mindst for de
mange fritidshuse.
Mariagerfjord Kommune er i gang med verdens største selvmål med ødelæggelse af
turistmål som ellers oplever stigende interesse fra især tyske turister - Tyske turister ser
også skønheden, roen, mulighederne og den særlige natur på Østkysten som på alle
måder giver den ellers populære vestkyst hård konkurrence. Fravælger turisterne
området, forsvinder et stort indtægtsgrundlag, ikke kun for feriehusudlejerne, men også
de afledte indtægter hos håndværkere, detailhandlen og oplevelsesøkonomiske
virksomheder.
Konsekvenser for lokalsamfundet:
Eurowind Energy har en særdeles aggressiv strategi for at få gennemført deres
projekter. Det ved vi fra flere andre projekter, de har haft i Mariagerfjord Kommune.
Eurowinds strategi er at skabe splid og splittelse i ellers velfungerende lokalsamfund ved
at forsøge at opkøbe ejendomme i de områder, som berøres af vindmøllerne - ejerne af
ejendommene får oplyst, at vindmøllerne så godt som er på vej og vælger derfor at
sælge af frygt for at stå med en ejendom, som fremover vil være usælgelig. På den måde
minimeres antallet af kritiske røster indenfor den berørte zone og Eurowind Energy kan
dermed fremvise, at der er god opbakning til deres projekter.
Eurowind Energy kommunikerer i en tone, der grænser til arrogance. I læserbrev fra Bo
Schøler, Country Manager hos Eurowind Energy i Nordjyske 22.09.2020 på det
nærmeste udskammes de, der siger fra over for vindmøllerne og beskyldes for at være
imod grøn omstilling. Samtidigt fremhæves at teknologien med at lagre overskydende
strøm som værende “lige om hjørnet” og derfor er der angiveligt behov for flere
vindmøller. Sålænge vi har vindmøller, der fortsat står stille - og bliver betalt for at stå

stille, så må man antage, at der er rigeligt grundlag for at arbejde videre med lagring af
overskydende energi med de møller, der allerede er i brug.

Det handler ikke om at redde klimaet eller sikre grøn omstilling.
Det handler ikke om samfundsinteresser.
Det handler om profit for en privat virksomhed.
En privat virksomhed, hvis aktiviteter får store konsekvenser for Mariagerfjord
Kommunes borgere.
Nu er det op til det demokratisk valgte byråd at tage et valg. Et valg, som de kan være
bekendt overfor de borgere, der har givet dem mandatet.
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