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Høringssvar ang Kæmpevindmøller og solcelleanlæg i Als Enge
Det er med den allerstørste uro, jeg ser planerne for opsætning af kæmpevindmøller og
solcelleanlæg i Als Enge.
Området Als-Helberskov- Als Odde er af mange et elsket rekreativt område, som man
kommer til, hvis man ønsker ro og fred. Det er netop det, de mange sommerhusejere i
området søger. Derfor forstår jeg ikke, man kalder området for lavt befolket. Nej faktisk bor vi
mange her. De allerfleste af disse mennesker bor desværre øst for energiparken, hvilket har
voldsom stor betydning i forhold til støjgener, da vi jo oftest har vestenvind i Danmark. Jeg
frygter meget at få store støjgener både af den høj- og lavfrekvente støj. Den mest logiske
sammenlignende energipark er antagelig den i Handest Hede. Her er 6 vindmøller hver med
en højde på 150 m. Hvis man er på vestsiden af disse møller, er støjgenerne ikke særlig
udtalte, men opholder man sig derimod på østsiden af møllerne- som det vil være tilfældet
for rigtig mange mennesker med energiparken i Als Enge, høres møllerne både 1 og 2 km
væk. Hvordan vil det så ikke blive med 8 - 10 møller?
Ligesom jeg er bange for generne fra skyggekast.Rent psykologisk virker det voldsomt
nedtrykkende at have i udsigt at skulle se på 8 - 10 kæmpevindmøller med og 150 ha
solpaneler i et ellers smukt område.

I forvejen må vi nu leve med at spildevand ikke bare fra kommunen, men også fra
nabokommunerne, ledes ud vest for os i Kattegat . Nu skal vi have kæmpemøller og 150 ha
solpaneler øst for os, synes nogen. Og det i kommunens turistområde. Det passer vist ikke
rigtigt sammen.

For mig er det uforståeligt, at man overhovedet kan få en tanke om placering af
kæmpevindmøller og solpaneler i Als Enge -et område helt tæt på fredsskov ,NATURA
2000- habitat,/fuglebeskyttelsesområde og RAMSAR-område og et område af
(kultur)historisk interesse. Det burde være indlysende at det ikke er en god placering af
energianlægget.
Som beboer i Helberskov, kan man kun frygte at værdien af ens bolig vil falde , hvis det
overhovedet vil være salgbar. I forvejen er det overordentlig vanskeligt at låne til et hus på
landet. Hvem vil købe et hus med kæmpevindmøller og solpaneler som nabo? Mon ikke
banker og kreditforeninger bliver endnu mere tilbageholdende med at yde lån til huskøb i
området? Deraf følger naturligt at det også bliver vanskeligt at låne til vedligehold og
forbedringer. Så er den onde cirkel startet, hvor vi risikerer at husene virkelig bliver
misligholdt og også derfor ikke kan sælges.

Det virker i det hele taget som en økonomisk rigtig dårlig ide. Det er i den sidste tid gået godt
med salg af sommerhuse. Det vil med megen stor sandsynligvis ikke blive ved at være
sådan her i området..Hvem mon vil købe eller leje sommerhus i et tidligere smukt, stille og
roligt rekreativt område, der nu er blevet til et industrielt energiområde efter
kæmpevindmøllers og solpanelers indmarch? Som det gælder for helårshuse, vil værdien af
sommerhusene falde og nogle sommerhuse vil blive mere eller mindre usælgelige. Det
betyder mindre arbejde til de lokale håndværkere og butikker med deraf lavere omsætning.
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