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Et høringssvar til Mariagerfjord Kommune og dets byråd angående
Als Enge, vindmøller og solcelleanlæg
Jeg vil gerne roligt, tydeligt og afbalanceret sige: Ja tak til Als Enge uden vindmøller
(vindmaskiner) og solcelleanlæg!
Hugo Hørlych Karlsen har indsendt et fyldigt høringssvar om Als Enge med titlen:
”Vindmøllerne, stilheden, miljøet og livet”.
Jeg tilslutter mig fuldt ud hans velbegrundede dokumentationer og hans argumenter mod
vindmøller og solceller i Als Enge. Jeg henviser derfor til hans svar. Blot supplerende:
Sammen med ham har jeg i vores privatliv og i vores firma i over 30 år været økolog og det,
vi kan kalde miljøforkæmper med en række energibesparende tiltag i hjemlig sammenhæng og
i firmaets tekniske installationer og daglige drift.
Min far var en af de første i Danmark, der blev medejer af en af de først opsatte vindmøller.
Det har derfor, som Hugo Hørlych Karlsen også beskriver det for hans vedkommende, været
en gradvis, smertefuld proces at måtte erkende, at vindmøllerne (vindmaskinerne) på falsk
grundlag markedsføres som grøn og vedvarende energi. De er det modsatte. Erkendelsen af
dette burde være begyndt med min fars vindmølle, som to familier i nærheden fik deres liv
ødelagt af. Men sådan oplevede vi vindmølletilhængere det ikke dengang. De mennesker var
for os nogen, der følte sig generet. Min holdning til dem dengang piner mig den dag i dag.
Som så mange andre er vi blandt andet flyttet til Als-området – først Als Hede og nu selve Als
by – på grund af roen, stilheden, naturmangfoldigheden og den kreative erhvervsaktivitet i
dette Østkyst-område. Kommer møllerne, må vi som så mange andre, vi kender herude, flytte
ud af Mariagerfjord Kommune, da her da hverken kan leves eller arbejdes. Jeg vil f.eks. ikke,
hvis møllerne kommer op, skulle nærme mig Als fra Hadsund for at konfronteres med dem på
vej hjem – dertil er min viden om den skade, de forvolder for stor og smertefuld til at kunne
rumme, at det skal jeg hjem til og leve under.
Jeg har erfaring med økonomi fra tidligere arbejde i et revisionsfirma og i et stort dansk
engrosfirma og ved, at møllerne vil svække Mariagerfjord Kommunes økonomi, blandt andet
ved at turismen går markant ned. Vi har udenlandske forbindelser og ved derigennem, at
områder med vindmøller eller med vindmøller i nærheden mere og mere undgås af ikke mindst
tyske, norske og danske turister.
Så igen: Ja tak til Als Enge uden vindmøller (vindmaskiner) og solcelleanlæg! Det er
energiformer, som både lokalt og globalt uundgåeligt om ikke længe vil være på vej ud,
efterhånden som deres fortiede ødelæggelser ude i naturen og for vindmøllernes
vedkommende også nær menneskers boliger og byer bliver kendt af flere og flere. Det er én af
grundene til, at solceller nu projekteres ikke til naturområder, men til at stå på store
industribygningers tage. Derfor nej tak til møller og solcelleanlæg i Als Enge.
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