Mariagerfjord Kommune
Nordre Havnekaj 1
9500 Hobro

15. august 2017

Indsigelse
Kommuneplantillæg nr. 19 – Vindmølleplanlægning – Område 192 Vest for
Helberskov
På grundejerforeningen Granborgs generalforsamling den 28. maj 2017 blev det besluttet, at
bestyrelsen indsender indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Helberskov.
Generalforsamlingens beslutning om at fremsende en indsigelse mod den planlagte vindmøllepark
begrundes i følgende:
1.
Havnøvej fremstår i dag som en fredelig vej uden særlig færdsel.
Lejlighedsvis bilkørsel foregår ved lav hastighed.
Uanset om man på Havnøvej færdes i bil, på cykel eller til fods, oplever man en unik natur i de
naturskønne omgivelser.
Marker, enge, skove uden forstyrrende lyde. Kun natur.
Den planlagte opsætning af 150 meter høje vindmøller, måske endda helt op til 16 styk, vil nedgøre
naturen fundamentalt, såfremt planen bringes til udførelse.
2.
Helberskov er en gammel historisk by.
I modsætning til de fleste andre landsbyer er gårdene gennem årene forblevet i landsbyen.
Dette har haft betydning for, at området vest for Helberskov er forblevet intakt med store
ubebyggede områder og dermed et sjældent naturområde.
Helberskov by har, trods sin ringe størrelse, et meget aktivt foreningsliv.
Året igennem afholdes mange forskellige aktiviteter centreret dels omkring byens forsamlingshus
”Thulstedhus” i bymidten og dels i det fri i ”Sandgraven” beliggende ved foden af ”Bjerget”.
Alt beliggende tæt ved den planlagte vindmøllepark.
En vindmøllepark anbragt klos op ad den lille aktive by Helberskov, på tværs af kommunens egne
opstillede kriterier for vindmøllers placering, vil bibringe byen og lokalområdet stor og uoprettelig
skade.
Det lille lokalsamfund, der på forbilledlig vis arbejder med at fastholde sammenhængskraften i
lokalområdet, vil lide et knæk.
Motivationen til at udvikle/bevare byen reduceres og splittelse i lokalbefolkningen kan opstå.
Byens identitet vil svækkes, og Helberskov og omegn vil fremover miste omverdenens interesse
som et interessant sted at bo i en på det punkt allerede svær tid.
Området vil med rette kunne få stemplet ”Udkantsdanmark”.
Dette må ikke ske.
3.
Helberskov kaldes også ”Byen ved Bjerget”.
Navnet hentyder til, at byen ligger ved foden af et 24 meter højt sandbjerg skabt i istiden.
Ved foden af ”Bjerget” er der fundet spor efter en jernalderbebyggelse.
Under 2. Verdenskrig etablerede tyskerne en større befæstning på/i ”Bjerget”.
Der var således installeret 4 stk. 76 mm langtrækkende kanoner samt 4 stk. luftværnskanoner.

”Bjerget” har i den sammenhæng desuden den helt særlige historie, at det her angiveligt var det
sidste sted i Europa, hvor 2. Verdenskrig sluttede.
Først den 10. maj 1945 blev den tyske befæstning tvunget til at overgive sig, da en engelsk
panserværnsgruppe nåede frem.
4.
I Helberskov by har den meget gamle ”Lodsens Gård” netop gennemgået en omfattende renovering,
herunder med nyt stråtag.
I Lodsens Gård er der nu indrettet et traktørsted, hvor man i 4 af ugens 7 dage kan hygge sig med
”Kaffepausen”, ”Let Aftensmad” eller ”Aftenhygge”.
Et prisværdigt initiativ som kan få svært ved at overleve som nabo til en vindmøllepark.
Turister skal givetvis være en bærende del af traktørstedets omsætning.
5.
I Kommuneplantillæg nr. 19 står der på side 7, 2. afsnit således:
”Byrådet ønsker at udnytte vindenergiressourcerne bedst muligt samtidig med, at hensynet til
naboer, landskabs-, natur-, kultur- og miljømæssige samt kulturhistoriske interesser ikke
tilsidesættes. Udlæg af vindmølleområder skal derfor være så få som muligt, så færrest borgere
generes mindst muligt.”
For det planlagte vindmølleområde ved Helberskov, synes faktisk ingen af de opstillede 6 kriterier
for etablering af et vindmølleområde at være opfyldt.
Det må derfor undre, at Mariagerfjord Kommune på trods af dette, alligevel har udlagt området ved
Helberskov til vindmølleområde.
Der må i øvrigt være en sproglig fejl i den sidste sætning:
”Udlæg af vindmølleområder skal derfor være så få som muligt, så færrest borgere generes mindst
muligt.”
Dette må vel, for at være logisk forståeligt formuleret, i stedet skulle lyde:
Udlæg af vindmølleområder skal derfor være så få som muligt, så færrest borgere generes.”
Ellers giver det vist ingen mening?
Og den holdning rammer jo så i dette tilfælde desværre borgerne i Helberskov og omegn inklusive
sommerhusejerne, der mister en del af den naturlige natur, ligesom turisterne ikke specielt
tiltrækkes af vindmøller.
6.
De fysiske påvirkninger fra de påtænkte store vindmøller vil være voldsomme så tæt på byen.
Afstanden fra de nærmeste møller til Helberskov bys midte andrager kun ca. 1.000 meter.
Afstanden til byens nærmeste stuehus må forventes at blive 600 meter (4x møllehøjden).
En oplistning af nogle af de gener, der må forventes at gøre sig gældende ved at bo tæt ved eller i
nærområderne til en vindmølle/vindmøllepark, er blandt andre:
-visuel ødelæggelse og indgreb i en egen natur
-voldsomt tab af herlighedsværdi for området
-Havnøvej vil ikke mere være det samme for naturelskere
-historisk, menneskeligt og økonomisk tab for byen og omegnen, herunder også sommerhusområdet
-de i forvejen yderst lange salgsliggetider for huse forlænges yderligere
-meget generende sollysrefleksioner fra rotorbladene med 300 – 500 blink pr. minut
-Sus fra rotorbladene
-lavfrekvent støj; tvivl om påvirkning af helbredet

-hussalg i Helberskov og omegn må forventes at gå i stå i planlægnings-/etableringsfasen
-ejendomsværdierne i området må forventes at falde før, under og efter møllernes etablering
-turister vil miste noget af interessen for området generelt, for byen, for sommerhusområdet
-alt i alt en deroute for et ellers naturskønt, historisk og rekreativt område
7.
At etablere en vindmøllepark ved Helberskov synes i øvrigt at være en ekstraordinær belastning af
totalområdet, idet der på Overgård gods, umiddelbart på den anden side af fjorden, allerede er
opstillet 29 vindmøller.
En del af disse er oplyst at skulle udskiftes til større møller.
Endvidere er det oplyst, at der samme sted opstilles yderligere 10 møller, så der i alt bliver en
vindmøllepark på 39 møller.
8.
I Esbjerg Kommune har man på byrådsmødet den 19. juni 2017 under dagsordenens pkt. 12
besluttet (jf. Indstilling fra Plan og Miljøudvalget den 16-05-2017 pkt. 4), at der i forslaget til
kommuneplan 2018-30 udgår diverse udlagte vindmølleområder, hvor der i dag ikke allerede er
opstillet vindmøller.
Esbjerg Kommune synes dermed at udvise rettidig omhu for beskyttelse af natur og miljø for deres
borgere.
Grundejerforeningen Granborg håber med ovenstående indsigelse, at have gjort Mariagerfjord
Kommune tilstrækkelig opmærksom på den uoprettelige skade, en opstilling af vindmøller vil
påvirke lokalsamfundet med, således at området ved Helberskov helt udgår af
vindmølleplanlægningen.

Nærværende indsigelse er pr. mail indsendt til Mariagerfjord Kommune den 15.08.2017 af:
Grundejerforeningen Granborg
Bestyrelsen
gfgranborg@hotmail.com

