Høringssvar angående Vindmøller på Als Enge stilet til raadhuset@mariagerfjord.dk

Utrolig dårlig tilrettelagt møde i Alshallen 23-09-2020.
Det er meget sigende at man skal diskutere om man skal have 150 eller 180 meter høje vindmøller når man
slet ikke er interesseret i vindmøllernes højde. Det tyder på at byrådet allerede har bestemt placeringen og
accepteret udvidelse af den oprindelige placering, som blev vedtaget i 2016. Udover man flere gange hører
ordene ”vi er ikke forpligtiget til disse møder, men vil gerne hører input til processen fra jer ”. Som for mig
tolkes som ”projektet er allerede godkendt til at sættes i gang. Jeg skal bare rette ind. Man beder folk
komme med spørgsmål og næsten alle svarene fra panelet tager udgangspunkt i hvordan man lige gjorde i
Veddum Kær. Som ikke kan sammenlignes med Als Enge. På spørgsmål der ikke kunne svares på brød
ordstyrer ind og fratog spørgere ordet. Panelet manglede selv oplysninger på de plancher de viste frem. Et
andet eksempel var da vi skulle finde ud af om det skulle være 150 eller 180 metervindmøller der skulle
opstilles. En spørger spurgte om det ikke var relevant først og finde ud af om vi skulle have vindmøllerne.
Panelet overhørte et relevant spørgsmål med igen ”vi er ikke forpligtiget til disse møder”. Det ser måske
også bedre ud i avisen at man kan fortælle at flertallet på mødet var mest stemt for!
Men
Hvorfor skal vindmøllerne sættes op På Als Enge? Buddum, Als, Helberskov og et stort sommerhusområde.
Et så stort naturskønt område, med mange tusinde turister hvert år, der gavner beskæftigelsen i Mariagerfjords kattegatområde.
Måske fordi rigtig mange i området skal have den glæde, at opleve skyggepåvirkning af 24 eller 30
snurrende vinger, der ikke lige som i Veddum Kær, kun vil påvirke få ejendomme. Men både Als. Helberskov
og et stort sommerhusormåde vil få den store glæde af skyggepåvirkning i større eller mindre grad.
Måske fordi støjen fra en vindmølle kun vil støje som en bus der holder 20 meter fra mit hus. Dejligt, men
nu er der 8 eller 10 busser der støjer (prøv lige at høre 8 busser holde i tomgang når de starter op fra
garageanlæg i Hadsund. Vindmøllerne larmer som busser, mere og mere jo hurtigere de kører. Men det
finder vi os da også i, selv om vi bliver idioter af den støj der aldrig får ende. Kommunen har jo også forbudt
busser at køre i tomgang i mere end et minut som ikke kun skyldes co2 udledning, men også støj. Det
betyder ikke så meget når det er vindenergi det drejer sig om. Her regner man ikke på sundhed,
mennesker, den skønne natur som rigtig mange turister gennem år har besøgt eller de konsekvenser det vil
få for hele området.
Måske fordi et elselskab har ”snørret” en kommune til at sige god for opsætning af de 8-10 kæmpe
vindmøller på en gunstig plads for vindmøllefabrikanten, til test af nye vindmøller, uden at tage hensyn til
beliggenheden midt mellem større boligområder. Mange sommerhuse købt for at nyde fridag på netop det
sted hvor der er ro og fred. I Østerild der ligger langt fra alfarvej har de nok ikke flere pladser til
kæmpevindmøller. Så nu det Als enge. (Byrådet bor jo heller ikke i den ende af kommunen.)

Måske fordi naturen vil lide ubodelig skade. Skaden ses jo ikke før det er for sent. I et område med fredet
dyreliv og vegetation har dyrene ikke noget at skulle have sagt.
Måske skulle man som der blev foreslået på dialogmødet, flytte vindmøllerne til Louenkær skoven. Her er
et område der ikke vil give flere gener end ved Veddum Kær.

Mariagerfjord kommune opfordres til at overveje om der ikke skulle et ekstra møde til, hvor der både var et
kvalificerede panel der kunne svare på spørgsmål fra både modstandere og tilhængere af befolkningen i
nærområdet.

Jeg opfordrer kommunen til at lave en undersøgelse af skyggeproblematikken ved de vindmøller der
påtænkes opsat i Als Enge. Den redegørelse der kom på sidste møde kan ikke bruges til noget da det
omhandlede Veddem Kær. Da der Ved Als Enge er tale om en skyggepåvirkning som rammer bredt fra Als
by og fortsætter til Odde by og videre mod Odden.

Kommer man op til bussernes garageanlæg i Hadsund om morgenen, og der holder 5 -7 busser i tomgang
hører man rigtig hvordan det kan blive i Als Enge hvis der sættes vindmøller op. De står jo belejligt, så
vinden fører lyden med sig. Nu 8 busser, ikke i tomgang men med motorerne speedet op og ned med
vinden. De standser aldrig. Kører dag og nat med følgesydom til følge.
Kan kommunen garanterer for støjgrænserne overholdes, måske men det bliver svært. Det mest sikre er at
lade være med at sætte vindmøller på land. Sæt dem på vandet. Hør på de mennesker der bor ved
vindmølleparkerne og ikke på beregninger lavet af vind-industrien.
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