Høringssvar Kæmpemøller og solceller Als Enge

I kommunalplanen afsnit 2.13 er omtalt lavbundsarealer
”lavbundsarealer kan ofte udvikles til områder med stor naturværdi. Det er derfor mest
hensigtsmæssigt at friholde lavbundsarealerne for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri,
større veje, vindmøller, el-ledninger og andre større anlæg, så genopretning af
områderne ikke forhindres.”

Syd for det udpegende vindmølle-og solcelleområde arbejder Mariagerfjord Kommune i
øjeblikket sammen med Aage V. Jensens Fond og Staten på et naturgenopretningsprojekt i
Helberskov Enge, som er et Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde og RAMSAR-område.
Formålet med projektet er at formindske udvaskningen kvælstof af til Mariager Fjord, give
bedre plads til det rige fugleliv, og endelig at fremme turismen i området.
Virker det seriøst at opføre kæmpevindmøller og solcellepark side om side med et
naturgenopretningsprojekt?
Vil placering af kæmpevindmøller og solcellepark umiddelbart udenfor dette
område, ikke formindske fuglene mulighed for at fouragere og trives i området
(støj og blink)???
Hvor mange fugleelskere vil sidde for at nyde området ved Helberskov Enge, hvis
der konstant er blink, vingesus og baggrundssummen fra vindmøllerne placeret
klos op ad området?
Har Mariagerfjord Kommune ikke en særlig forpligtigelse til at beskytte
områderne optil et Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde, når det tilmed er et
RAMSAR-område????

Natur og fugle
Den sydligste vindmølle skal placeres 75 meter nord for Havnøvej. På den anden side af
Havnøvej ligger Helberskov Enge, med et landbrugsareal på ca. 300 ha. Det er her at der
arbejdes med et naturgenopretningsprojekt, hvor dele af digerne ud mod Mariager Fjord
skal fjernes, hvorefter området delvist bliver oversvømmet med vand fra fjorden, med det
resultat at der skal udvikles strandenge i området.
Området ligger i Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde (F15) og er samtidigt RAMSARområde.
(Et RAMSAR-område er et internationalt beskyttet vådområde. Formålet med udpegning af
disse områder, er at beskytte vådområder, som har international betydning som levested
for vadefugle. Der er 27 RAMSAR-områder i Danmark.)
Udpegningen af området skyldes de mange fugle i området f.eks. Havterne, Dværgterner,
Klyde, Svaner, Ørne - og især Lysbuget Knortegæs.

Op mod 80% af bestanden af lysbuget knortegæs på verdensplan opholder sig efterår og
vinter i fuglebeskyttelsesområde F15, og Danmark har således et internationalt ansvar for
denne gås. Gæssene fouragerer på planter i fjorden og på land, herunder ålegræs, tang,
mosser og laver. Når der ikke er føde nok der henter de føde på nærliggende marker, hvor
der påtænkes opført kæmpevindmøller og solceller.
Turisme
En stor del af turismen i området kommer for at se det vi kan tilbyde – nemlig ro og
fredfyldt natur, og det må være i Mariagerfjord kommunes interesse at fastholde/øge
turismen i området. Med tiltaget i Helberskov Enge vil man givet vis forsøge at gøre
Helberskov Enge mere attraktiv med orienteringstavler, fugletårne og stier mv.
Tiltag som allerede nu med stor succes er foretaget i Lille Vildmose, og som har båret
frugt på den måde, at mange turister valfarter til området for at se natur, fugleliv mv.
Man nyder freden og roen i fugletånene og i det naturskønne lavbundsareal. Nyder når
man ser og hører fugle og fugleskrig.
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