Mit høringssvar angående vindmøller og solceller i Als Enge
Jeg kan ikke begribe at man vil placerer 8-10 kæmpe vindmøller samt et stort solcelle anlæg i Als
Enge – det strider mod al fornuft!
Direkte klods op af Als, Helberskov, Buddum og et kæmpestort sommerhusområde – og endda lige
op at et beskyttet Natura2000 område…….. – og som om det ikke er nok, så placeres det vest for
disse – lige i den fremherskende vindretning, nemlig vestenvind. Og hvad med det unikke
dyreliv…... – grågæs, svaner, flagermus etc……………….. - de eneste der profiterer af dette projekt er
Eurowind, lokal politikeres klimasamvittighed og nogle få lodsejere!!!! – alle os der bor, eller har
sommerhus i nærheden, dyrelivet og følelsen af at der er ro og højt til himlen betaler prisen – og
hvad med de turister der kun kommer en gang?.
På det tidspunkt da staten udlagde Als Enge til et sted der ”muligvis” kunne udlægges til vindmølle
testområde var der ingen der i sin vildeste fantasi kunne forestille sig så monster store møller som
man kan producerer i dag, for så var det aldrig sket!!!!!
Hvorfor er klimadebatten begynder at ligne religion!!!! Det er bare dårlig stil at sætte spørgsmål
ved fornuften ved klimaspørgsmål. Det første der bliver ofret på de rigtige meningers alter når
religion tager over er netop ”sund fornuft” – det er vist desværre lige præcis det der er ved at ske
her………………………
Mariagerfjord har allerede et samarbejde vedrørende spildevand med flere kommuner i
Himmerland – få da det samarbejde op og kører vedrørende klimaplanen………
GÅ DOG SAMMEN OM ET HAVVINDMØLLE PROJEKT OG PÅ DEN MÅDE OPFYLDE KLIMAMÅLENE –
ET ANTAL SOLCELLER KAN OMRÅDET JO GODT KLARE HVIS DET ENDELIGT SKAL VÆRE!!!!!!
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