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Ang.: Høringssvar – kæmpe vindmøller & solceller Als Enge.
Vi hedder Bodil Bech & Mickael Dalsgaard. Vi bor på Als Oddevej 22, Helberskov - lige midt i byen
ved siden af vores Forsamlingshus ”Thulstedhus” og 1.100 m. fra hvor Mariagerfjord Kommune
har planer om at opsætte enten 8 kæmpe vindmøller på 180m eller 10 kæmpe vindmøller på 150
m og placer et solcelle anlæg på 150 ha. Vi har boet på vores gård i 31 år og nyder det hver
eneste dag.
Vi går begge to ind for grønt miljø og at vi skal passe på vores omgivelser, det skal der slet ikke
herske nogen tvivl om. Men med de planer kommunen har på Als Enge, der er vi helt uenige.
De kæmpe vindmøller I vil sætte op, hører til langt ude på havet hvor de ikke kan genere hverken
mennesker eller dyr.
Kæmpe vindmøller vil skade og påvirke vores hverdag for alle de mennesker som bor i og omkring
Buddum, Als, Helberskov og Odde.
Vi er bekymrede for:
- nattesøvn
- støj
- lysblink/lysskær
- turisme
- natur og dyr
- huspriser
Hvem kan holde til ikke at få sin nattesøvn? Det er der ingen der kan holde til i det lange løb. Det
er både fysisk og psykisk hårdt og vil ødelægge ens dagligdag. Den evige summen for ens øre og
lysglimt for øjnene er heller ikke sundt. Hvor hyggeligt kan det være når vi sidder på vores
terrasse og kan hører og se 8-10 kæmpe møller snurre og give lysglimt kun 1.100 m. fra os, mens
vi nyder solnedgangen - eller det der var engang før møllernes placering?
De små bysamfund, sommerhusejerne og turisterne
- vi har mange fastboende sommerhusfolk
- vi har mange sommerhusejere der kommer i deres weekend, på deres fridage og ikke
mindst deres ferier
- vi har rigtig mange turister der kommer ikke kun i sommerferierne men faktisk hele året
rundt
og hvorfor tror I, at de kommer ud til os og lejer vores sommerhuse?
Det er fordi - hvis Í ikke ved det kære politiker - vi er omgivet af en dejlig natur, der er en
dejlig fred og ro, vi kan gå lange dejlige ture langs havet og ved fjorden. Vi kan gå, løbe, cykle
eller kører i bil og tage turen over ”Måen” og nyde den dejlige natur vi kommer igennem enten om
vinteren med alle svanerne, gæssene som har taget ophold på de grønne tilsåede marker eller om
sommeren når det hele står grønt og ramsløgene dufter i vejkanten inden vi kommer til Havnø
gods, for herefter at komme til handelsbyen Hadsund. Her kan turisterne gå på shopping i
butikkerne så de støtter de lokale butikker og ser seværdighederne og måske slutter de deres tur
til Hadsund af med, at spise på en af byens restauranter inden de tager turen hjem til deres lejede
sommerhus eller deres ejet.
Vi har rigtig meget at byde på for turisterne her langs østkysten og fjorden, den skal vi passe på,
så tænk jer godt om hvad og hvilke konsekvenser det vil få hvis I sætter vindmøller op på Als
Enge….Turisterne og sommerhusejerne lægger en meget stor sum penge i Mariagerfjord kommune,
og vi fastboende gør det såmænd også for vi har nemlig valgt at bo her i det dejlige område.

Dyrene i vores område.
Dyrene i vores skove i området vil flygte fra vores egn hvis der kommer vindmøller op.
Når vi tager turen(som før omtalt) over Havnø møder vi ofte rådyr der lige smutter over vejen med
dens familie - dyrene har masser af tid, for alle der kører den vej tager det stille og roligt og nyder
det de ser og møder på deres vej. Jeg ved, at der er flere som siger - og det er ikke kun de lokale
der kører hjem efter en arbejdsdag - det er også sommerhusfolket som skal i deres sommerhuse i
weekenden - at når de kører over Havnø så indfinder der sig en ro og de kobler af så de er klar til
at komme hjem til deres familier efter en arbejdsdag og sommerhusfolket til at nyde en weekend i
deres sommerhus. Bare det at køre igennem skoven og møde noget råvildt og se årstiderne skifte
er en ”lise for sjælen”.
Huspriser.
Som skrevet har Mickael og jeg boet på den samme gård i Helberskov i 31 år.
Jeg er født og opvokset sammen med min søster og vores 2 brødre på gården ”Petersborg” ikke
længere væk end 500 m fra Als Enge. Vi er alle 4 blevet boende i området – en i Buddum, 2 i Als
og så Helberskov. Vi havde en tryg barndom og var glade for skoletiden og vores fritidsinteresser.
Vi ville alle blive her og give vores ægtefælder, børn og senere børnebørn den trygge opvækst
som vi havde da vi var børn videre ved vores dejlige natur, roen og sammenholdet som vi har i
vores små bysamfund. Hvad sker der når der bliver opstillet vindmøller så tæt på vores boliger.
Det giver en utryghed uden lige, for hvad sker der med vores huse/gårde - kan de sælges når vi
evt. vil i noget mindre, når vi bliver ældre og kræfterne forsvinder og vi ikke magter det arbejde
med at vedligeholde bygningerne. Hvem er interesseret i at købe vores dejlige huse/gårde som vi
har så mange gode minder i - og kreditforeningerne vil de låne penge ud til huse/gårde der ligger
naboer til vindmøller, og kan vi få unge mennesker til at bosætte sig her – Hvad vil kommunen
gøre ved det, vil I gerne have at de små samfund lukker ned og bliver til spøgelsesbyer? Det håber
vi sandelig ikke at det vil ske.
Afsluttende:
Da Mickael og jeg købte vores gård for 31 år siden sagde sælgeren(en ældre dame på 81 år).
”Bodil, jeg kom hertil gården som ganske ung pige på 25 år og har nu boet her i 56 år, men nu er
kræfterne brugt jeg vil i noget mindre inde i Als, men jeg vil ønske og håbe, at du og Mickael vil
blive lige så glade for gården som vi har været.” Og efter 31 år håber vi på mange dejlige år
endnu, men det kommer jo an på om der kommer vindmøller op 1.100 m fra gården og
ødelægger den gode stemningen.
Vi ved alle, at det er ”nemt” at sidde bag ved et skrivebord og tage beslutninger, når vi ikke har
følelser i klemmer over for det projekt der skal tages stilling til. Men prøv at sige til dig selv – hvad
hvis der skulle sættes kæmpe vindmøller op lige der hvor du bor med din familie, og du har boet
der igennem mange år, så tænk tilbage på hvorfor du/din familie lige netop valgte dette hus at
bosætte jer i.
Det er det, vi som naboer føler lige nu til det projekt I skal til at tage stilling til omkring de kæmpe
vindmøller i Als Enge som vi kæmper med næb og klør for at undgå, at de skal ødelægge lige
nøjagtigt det vi føler for vores dejlige område. Der er rigtig mange følelser på spil.
Bodil Bech & Mickael Dalsgaard
”Nordgaarden”
Als Oddevej 22
Helberskov.

