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Høringssvar
Ang. Vindmøllepark og solceller i Als Enge.
Den 4. oktober 2020
Svaret er kort og præcist: NEJ TAK til vindmøller og solceller i Als Enge.
Ejendommen jeg bor på sammen med min familie, er en nedlagt landbrugsejendom, som har været vores
hjem i over 30 år og er beliggende i Buddum Enge nord for den ansøgte vindmøllepark.
Afstanden til det mulige projekt er 5 x møllehøjde til første mølle, dvs. 750 m. til 150 m. møller og 900 m.
til 180 m. møller og under 200 m. til solcelleparken fra vores hjem.
Har du som læser dette selv lyst til at bo så tæt op af en vindmøllepark?
Jeg frygter at vi ikke længere kan have vort hjem her pga. larm og lavfrekvent støj fra vindmøllerne som de
kan udsende helt op til 3-4 km.
Hvad vil der ske med vort helbred pga. lavfrekvent støj? Bliver vi syge?
Får vi stress, kræft og andre dårligdomme?
Lavfrekvent støj er kraftigere om natten, da luftfugtigheden er højere der. Vil vi få vores nattesøvn, så vi kan
passe vores arbejde om dagen?
Vi kan blive nødt til at sælge vores hjem via salgsoptionsordningen, da ejendommen ligger mellem 4-6
gange møllehøjde.
Men hvilken pris bliver det så til?
Jeg tvivler på at det vil indbringe en pris, så vi kan købe noget tilsvarende, og sidde for samme ydelse som vi
gør nu. Vi er slet ikke interesserede i at flytte herfra. Efter at have boet her så mange år, hvor vi har vi brugt
meget tid og mange penge på at renovere vores ejendom som vi gerne vil have det, og har regnet med at
her skulle vi altid bo og leve i den fredelige og fantastiske natur, med de store åbne vidder, som vi har lige
uden for vores dør.
Der er ca. 15 husstande der ligger inden for 4-6 gange møllehøjde som vindmøllemagere må opkøbe eller
udbetale en erstatning til.
Hvad vil der så ske med disse ejendomme?
Bliver de solgt billigt videre eller lejet ud til ikke selvforsørgende familier som har brug for økonomiske
ydelser fra kommunen?
Man har før set i MFK at billige ejendomme bliver opkøbt af spekulanter, som ikke vedligeholder boligerne,
og at disse kommer til at stå som en skændsel i landskabet. I sidste ende kan det betyde at kommunen må
stå for nedrivning af disse boliger. Er det sådan MFK ønsker det?
Boliger som ligger i en afstand af 4 – 8 gange møllehøjde ( kender ikke det nøjagtige antal ) De kan få en VE-

bonus på ca. 3000 – 5000 kr. årligt. Det er et latterligt lille beløb for ejendommene vil tabe stort i værdi og
bliver nærmest usælgelige pga. larm og lavfrekvent støj fra møllerne.
Så er der Als, Helberskov og sommerhusområderne, der tæller ca. 1700 boliger som ligger øst for møllerne.
De vil få meget støj, da vinden 70% af tiden kommer fra vest og sydvest. Dette vil få en negativ påvirkning
på udlejning af sommerhusene og gæsterne på campingpladserne. Turister kommer for at få fred og ro og
ikke for at blive generet af støj fra kæmpevindmøller. Syd for vindmølleområdet ligger mariagerfjord -også
kaldet Danmarks smukkeste fjord og Natura 2000 område. Et sårbart område med et meget rigt fugle og
dyreliv, som man skal værne om.
Vil det ikke se lidt mærkeligt ud at placere den første af møllerne under 100 m. fra sådan et område plus
larm og lavfrekvent støj vil vandre ud i området og påvirke dyrelivet?
I vinter og forårsmånederne kan man på markerne i et stort område omkring Als Enge se store flokke af gæs
og svaner, som finder deres føde der. Det er et fantastisk syn som mange mennesker lægger vejen forbi for
at se.
Min bekymring er, at når de store flokke skal tilbage til fjorden for at overnatte, sker det i skumringen lige
inden det bliver helt mørkt. De flyver i lav højde med kurs mod fjorden ned over det ansøgte
vindmølleområde. Jeg frygter at mange af disse tunge og langsomt flyvende gæs og svaner mv. vil kollidere
med vindmøllevingerne og dermed få deres sidste flyvetur på denne rute.
Selvom det lyder flot at ”vindmøller giver millioner til landsbyer” er beløbet så lille og latterligt at det slet
ikke står i forhold til de menneskelige, naturmæssige og økonomiske konsekvenser som det vil give i hele
området.
SÅ DERFOR ER DET ET KÆMPESTORT NEJ TAK TIL VINDMØLLER I ALS ENGE
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