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Nej tak til kæmpevindmøller i Als Enge
Som tætte naboer til Als Enge, hvor der påtænkes at opsætte 8 kæmpe møller med en højde på 180 m.
samt et stort antal solpaneler, udtrykker vi hermed vores dybe bekymring for projektet. Hvordan vil det
påvirke vores helbred og livskvalitet? Hvilken indflydelse får det på vores huspriser, på bosætningen og på
turismen i området samt for de lokale arbejdspladser? Og hvad med naturen og de åbne vidder, som netop
er med til at tiltrække både fastboende og turister til området? Ønsker Mariagerfjord at have et meget
tynd befolket område i Als eller at tiltrække andre samfundsgrupper, som eksempelvis ikke er
selvforsørgende?
Vi er ikke modstandere af grøn omstilling men mener, at Mariagerfjord bør tænke alternativt og arbejde
hen mod grønne løsninger, som ikke direkte påvirker borgere og områder i kommunen. Slå koldt vand i
blodet og arbejd hen mod havvindmøller eller andre alternativer. Allerede fra 2027 vil havvindmøller
forventeligt kunne levere grøn energi til hele Danmark.

Støj og refleksion: At skulle leve med skyggekast og vindmøllestøj – hvem har lyst til det? Det bliver vores
virkelighed, hvis projektet realiseres. Vi er bosiddende øst for projektet og vil derfor blive generet af såvel
støj som skyggekast og lysglimt. Der er endnu ikke opsat så store møller i Danmark, så hvilke gener vil vi
skulle leve med? Summen/brummen for ørerne, søvnproblemer, hovedpine og utilpashed og nedsat
livskvalitet. Er vi villige til at gamble med vores helbred? Nej selvfølgelig ikke, så eneste mulighed er i så fald
at bosætte sig et andet sted.

Bosætning, huspriser og lokale arbejdspladser: At skulle leve som nabo til kæmpemøller vil med al
sikkerhed ikke øge huspriserne i området. Undersøgelser viser, at husenes værdi falder, hvilket vil påvirke
hele området negativt. Hvad vil det betyde for bosætningen i området? Bliver her tynd befolket eller alene
befolket af samfundsgrupper, som tiltrækkes af meget billige huspriser?
Forsvinder turismen, som udgør en stor del af indtægtskilden? Finder sommerhusejerne/- lejerne stadig
området attraktivt, hvis de generes af støj og naturen ødelægges? Og hvad betyder det for de lokale
erhvervsdrivende, som i høj grad er afhængige af indtægten fra turismen. Nedlægning af lokale
arbejdspladser med stigende ledighed blandt borgerne i kommunen til følge?

Naturen som magnet for tiltrækning og fastholdelse af borgere i området: Når vi og områdets andre
borgere har valgt at bosætte os i et ”yderområde” er det roen og naturen som trækker. Yderområder er
behæftet med mange ulemper, såsom få muligheder for offentlig transport, men det ophæves for vores –
og mange andres - vedkommende af glæden ved at kunne nyde naturen med udsyn til de store åbne
vidder. DET er balsam for sjælen. Hvis møllerne opføres går kommunen også på kompromis med egne

interesser. I Kommuneplantillæg nr. 21 forlyder det omkring kystlandskab ”I dette landskab er der interesse
for at opretholde landskabet med en meget enkelt og relativt åben karakter…”
Ydermere kan vi nu læse i medierne at Mariagerfjord lancerer en 5 års plan under overskriften ”Mere natur
i Mariagerfjord Kommune. ” Formand for Teknik og Miljø, Jørgen Hammer Sørensen udtaler: ”Vi skal stå
sammen, hvis vi for alvor vil give den vilde natur en hånd og gøre vores kommune til et endnu bedre sted at
bo, leve og arbejde (….) det er ikke kun godt for vores natur. Det skaber også livskvalitet for de mennesker,
der er med i projekterne eller bor i nærheden af dem.”
Hvordan harmonerer planen om mere natur med opsætning af kæmpemøller i et meget naturrigt område
med et rigt dyreliv, som Als Enge er? Et NATURA 2000 område! Ja man undres!
Vi håber og tror på, at der er politisk opbakning til at finde alternative løsninger, så Mariagerfjord også er et
godt sted at bo, leve og arbejde for de mange mennesker, som bor i vores skønne område. På forhånd tak.
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