Mariagerfjord kommune
Att: Vibeke Kjær Christensen
Høringssvar ang. kæmpe vindmølleindustripark i Als enge.
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.
Når man så tænker på hvor mange penge Mariagerfjord Kommune modtager i
ejendomsskatter fra sommerhusene, er det mig komplet uforståelig at man vil vægte de få
lodsejere samt nogle miljømål i 2050 højere end et skønt naturområde som området vitterlig
er.
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