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Vedrørende: Høringssvar vedr. Vindmøller i Als Enge

Jeg henviser til borgermødet den 14. september i Als Hallen vedr. etablering af 8-10
kæmpe vindmøller i Als Enge.
Jeg er IMOD placering af vindmøller i Als Enge, da
Området er hjem for børn og voksne, der er udviklingshæmmede og har vidtrækkende
psykiske og fysiske handicaps, (Fonden Landlyst i Buddum, Fonden Hvem-Kan, der har
3 adresser i Als by og Fonden Ravnbjerghus, der har adresse mellem Als og
Helberskov). Flere af disse borgere reagerer på unødig støj og ændringer i
dagligdagen, hvilket kan medføre aggressiv og udadreagerende adfærd. De har brug
for struktur og fred og ro i hverdagen.
Støj - vindretningen er i 65 % af tiden fra vest mod øst og støjen fra møllerne altså
direkte ind over Als og Helberskov
Turisme - flere turister foretrækker områder med fred og ro og "højt til himlen", hvilket
området er et godt eksempel på. Området er et stort sommerhusområde og et af
Mariagerfjord kommunes største indtægter på området. Flere lokale
forretningsområder er direkte afhængige af turisme.
Bosætning - "et bedre sted at bo, leve og arbejde" - det bliver svært at argumentere
for, hvordan kæmpe vindmøller skal påvirke dette i positiv retning
Åbne vidder - bl.a. udsigten fra "Bjerget" i Helberskov, Als Kirke, Als Havbakker og
"Ravnbjeg" bliver brudt af møllerne
Mennesker - mange mennesker vil blive negativt påvirket af støjen fra vindmøllerne
Natur - der er en helt speciel natur og et rigt dyreliv i området. Der er stort set ingen
forstyrrelser og det mærkes tydeligt på dyrelivet, hvis man går tur i området.
Mariagerfjord Kommune har en "Biodiversitetspolitik" - "Mere natur i Mariagerfjord
Kommune" - en ny ambitiøs femårsplan, der skaber et væld af nye oplevelser for
planter og dyr". Jørgen Hammer Sørensen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø
udtaler: "Vi skal stå sammen, hvis vi for alvor vil give den vilde natur en hånd og gøre
vores kommune et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde" - det harmonerer ikke
helt med planerne om vindmøller i et fantastisk naturområde. Området kunne i stedet
inddrages i ovenstående politik.
Kommuneplan 2013-3015 + tillæg til denne - Strider placeringen af vindmøllerne mod
denne?
"Als Kystlandskab, retningslinje 2.12.2, Områder hvor skovrejsning er uønsket" - her står
der bl.a.: "Landskaberne "Tofte skov" og "Havnø Gods" samt indsigten til Als Kirke
vurderes sårbare overfor skovrejsning på grund af landskabernes kulturhistoriske
fortællinger og særegne karakter". Syntes bestemt ikke vindmøller er bedre en skov.
"Landskabelige bevaringsværdier", retningslinje 2.16.3 - her står der bl.a.: "I dette
landskab er der interesse for at opretholde landskabet med en meget enkel og relativ åben
karakter, så landskabets fortælling om den opdyrkede havbund fortsat formidles i
landskabets karaktertræk".
Jeg er på ingen måde modstander af alternativ energi og heller ikke af vindmølle

teknologien, men mener placeringen af disse kæmpe vindmøller hører til langs de danske
motorveje, (i ubeboede områder) eller på havet, hvor det faktisk kan være ret
fascinerende at passere en sådan vindmøllepark, (Grenå - Anholt).
Jeg vil foreslå, at der etableres solenergianlæg på tagflader hos virksomheder, der har et
stort energiforbrug - forsyningen er således der, hvor der er mest brug for denne.
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