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Høringssvar vedr. påtænkt opsætning af vindmøller i Als Enge.
1.) Naturen bliver hårdt ramt.
Naturen i Als enge rummer virkelige meget biodiversitet, da Østre Lounkær skoven står pratisk talt urørt. Denne biodiversitet vil blive kraftigt påvirket af
støjen fra vindmøllerne. Derudover fremgår det af mfk’s egen hjemmeside at 80% af verdensbestanden af Lysbugede Knortegæs overvintrer lige præcis i Als
enge. Hvor stor en del af denne bestand vil blive slået ned af de roterende vinger??? Hvis ikke møllerne slår gæssene ned, vil de så få dem til at fortrække til
andre områder??? Derudover ligger der et stort område klods op af møllernes foreslåede placering, som er udlagt til Natura 2000 område. Kommunen arbejder
selv på at få lagt et stort område tilbage til fjorden i samarbejde med Aage V. Jensens Fond. Hvordan går disse planer for naturen i spænd, med et kæmpe
energi anlæg lige på den anden side af Havnøvej???
2.) Mange mennesker bliver påvirket.
Hele Als, Helberskov og Buddum, og herunder også sommerhusområderne vil blive generet af støj, blink og skyggekast fra møllerne. Det er ved flere
lejligheder bevist, at lavfrekvent støj går igennem bygningsdele og bevæger sig i en radius af op til 4,5 km. Lavfrekvent støj, kan man ikke høre med det blotte
øre, men underbevidstheden opfanger den, og derved bliver folk syge på sigt.
Ud fra disse udsagn, er placeringen decideret forrykt, da mange sommerhuse er bygget i lette materialer, og derved ikke bremser lyde som et stenhus
eksempelvis ville gøre det.
3.) Økonomi for området og kommunen
Opsætning af møllerne, vil få fatale konsekvenser for hele området økonomisk set. De mange turister vi har besøg af, vil langsomt falde væk, når de opdager,
at der ikke kan findes ro i sommerhusene, og på campingpladserne. Det oplyses på mfk’s hjemmeside, at der i området er en årlig omsætning på 275 mio kr, og
de 262 mio kommer fra overnattende gæster. Er dette en omsætning som kommunen er klar til at give afkald på, og dermed også den indkomst som kommunen
har herfra. Derudover vil borgerne i området opleve faldende værdi på deres boliger, og dermed også faldende friværdi. Dette vil i sidste ende betyde mindre
arbejde til de lokale håndværkere, og mindre penge mellem hænderne på borgerne. Dermed vil vi opleve butiksdød og affolkning af området. Som endelig
konsekvens vil området højst sandsynligt blive befolket af familier hvor det er kommunen selv der betaler huslejen, grundet de billige huslejepriser der vil
komme i området. Og denne befolknings sammensætning tænker jeg ikke ligefrem tiltrækker et væld af turister til området.
Følgende er kopieret direkte fra mfk’s hjemmeside:
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Den største del af turismeomsætningen i kommunen sker ved Kattegatkysten. Langt de fleste overnatninger i området sker i sommerhuse og på
campingpladser. Antallet af sengepladser til hotelformål og lignende er stærkt begrænset i området. Udvikling af området vil kræve et mere varieret udbud af
overnatningsmuligheder. Det gælder etablering af nye anlæg men også udvidelse af eksisterende.
Mariagerfjord Kommune er både nationalt og internationalt kendt som kystferiedestination på grund af Kattegatkysten og dens meget børnevenlige strande.
Turisterne kommer til kommunen pga. kysten og opsøger derefter oplevelser og orskellige servicetilbud i resten af kommunen - især omkring omkring
Mariager Fjord. Udviklingen af Kattegatkysten kan desuden være med til at støtte udviklingen omkring Hadsund. Kattegatkysten er derfor central for hele
Mariagerfjord Kommunes relevans for besøg og turisme.
Jeg tænker ikke at ovenstående citat fra mfk’s hjemmeside, får noget relevans hvis møllerne bliver godkendt til opsætning i Als Enge.

4.) Møllernes konstruktion og deraf beregnede støjgener.
Iflg dokumenter fra aktindsigt fremgår det, at møllerne som ønskes opsat, ikke er typegodkendte møller. Dette konkluderes ud fra møllernes type og
højde. Iflg vvm-ansøgningen er møllerne som ønskes opsat Vestas type V162-5,6Mw. Dette betyder en rotordiameter på 162 meter, og en generator på
5,6 Mwatt. I henhold til Vestas’ egen brochure er det laveste tårn, som denne model er typegodkendt med, på 119 meter. Dette sammenholdt med
halvdelen af rotordiameteren (162/2) + 119 = 200m. Herudfra kan konkluderes at Eurowind vil sætte 5,6Mw generatorer på et tårn, som er forkortet med
20m ifht typegodkendelsen for at holde sig under de 180 meter. Man fristes jo lidt til at tro at årsagen kunne være, at der ville være for mange boliger
der skulle opkøbes, hvis der skulle rejses 200m møller, da afstanden til boliger herved øges. Men samtidig ønsker de ikke at gå på kompromis med
generatorstørrelsen, da det jo er den der udløser tilskuddet til opstilleren. Helt konkret betyder dette også, at kildestøjen på den typegodkendte mølle
ikke længere er brugbar, og derved kan der ikke beregnes en brugbar støjgrænse. Støjgrænsen er flere gange blevet nævnt som værende 44 dB, hvilket
også på sin vis er rigtigt. Men da der ligger en institution som en af de nærmeste naboer, hedder støjgrænsen 39 dB. Dette bør undersøges om det er
fysisk muligt, med de kraftige ændringer, som opstiller ønsker at lave på møllernes typegodkendelse.

Jeg håber, at kommunens folk er kloge nok til at indse, hvor stor skade det vil gøre på området, hvis de vælger at opsætte kæmpemøller herude. Derfor
er det vores håb, at projektet bliver skrottet, og området bliver fredet for fremtidige ansøgninger af vindmølleopstillere. Hvis møllerne bliver opsat herude,
vil vi drage fordel af salgssoptionsordningen, da vi ligger inden fro 6 x møllehøjde. Og i så fald er vi ikke skatteborgere i Mariagerfjord kommune
længere. Dette ved jeg, gør sig gældende for mange borgere herude.
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