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Høringssvar stormøller i Als Enge.
I forhold til planerne omkring store vindmøller i Als enge, er vi bekymret over de gener fer følger med. Konstant og innoverende støj der kommer fra
møllerne når de først er opstillet. En konstant susen/støj er ikke godt for helbredet. Den stilhed som området har og vi opsøger når vi er i området og
opholder os i sommerhuset eller når vi er i lokalområdet er en af de unikke ting der er særligt ved netop området, både i Als, på Odden og i Helberskov.
Når først møllerne er opsatte, er det ovre med denne unikke egenskab området kendetegnes ved. Fuglelivet er specielt og både gæs, ænder og svaner er
i området, og det kan ikke undgås de påvirkes af forstyrrelser når de opholder sig i området. Deres faste opholdssteder ændres og ødelægges. Og arter
som knortegæs er i fare for at forsvinde.
Når man kigger mod Overgaard lige ovre på den anden side af fjorden og langs kysten, står en masse Møller og de pryder ikke ligefrem landskabet og
Ses det i forhold til at møllerne der påtænkes at sættes op i Als Enge vil det bliver mere markant med deres nærhed og risiko for at være 30 meter højere
end de der står og kan ses på afstand.
Bekymret er vi, fordi der er mange konsekvenser ved at forstyrre området og freden, roen og udsynet med vindmøller. Placer venligst disse ude på
havet,
Det er galt nok at tre kommuners spildevand skal udledes med øget mængde. At opsætte vindmøller er en bekymrende fremtid at se på vil påvirke alle
der færdes i området, både beboere,
Sommerhusejere og turister. Så store Møller hører til på havet, langt ude.
Vh Søren Kastberg, sommerhusejer i Halvrebene

