Til Mariagerfjord Kommune
Høringssvar vedr. eventuelle vindmøller i Als Enge.

Som borger i Als, og som medlem af styregruppen i foreningen Als i Aktion, er jeg nødt til at
give min bekymring omkring en eventuel realisering af kæmpe vindmøller i Als Enge til
kende. Jeg skal dog pointere, at dette høringssvar ikke har noget at gøre med Als i Aktions
generelle holdning til projektet, men at dette høringssvar udelukkende er udtryk for min
personlige holdning.

Jeg har ganske enkelt meget svært ved at finde de gode og positive argumenter for, hvorfor
vindmøllerne netop skal have en placering i Als Enge…
Der kan modsat oplistes utallige af generelle negative faktorer for, hvorfor kæmpe
vindmøllerne ikke skal opføres på land. De generelle negative faktorer så som støj- og
lysgener, skyggekast, faldende huspriser, påvirkning af dyrelivet mv. vil jeg ikke uddybe
nærmere, da jeg er sikker på, at I alle er helt bekendt med disse forhold.

Men når vi skeler til de helt specifikke forhold i området i og omkring Als Enge, så er det, at
jeg bliver bekymret, og slet ikke kan forstå, at kæmpe vindmøller overhovedet kan komme
på tale i dette område.
Nedenstående forhold - der alle gør sig gældende for Als Enge og omegn - spiller efter min
opfattelse slet ikke sammen med opstilling af kæmpe vindmøller;







Tæt befolket lokalområde
Turistområde
Kystnærzone
Særligt plante- og dyreliv
Værdifuldt og bevaringsværdigt landskab
Als er udpeget som bosætningsby

Og listen er ikke udtømmende…
Hvordan kan man forsvare, at én eller flere af ovenstående forhold vil blive påvirket i en
negativ grad ved at opstille kæmpe vindmøller i Als Enge… Det kan man ganske enkelt ikke
forsvare!
Derfor er det efter min opfattelse en meget simpel beslutning for Mariagerfjord Kommune
at skulle tage stilling til om kæmpe vindmøllerne skal kunne realiseres i Als Enge.
I bør sikre, at processen stopper her, da konsekvenserne ved opstilling af sådanne møller vil
være helt urimelige og uoverskuelige for området og borgerne.
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Derudover har jeg – som medlem af Als i Aktion – ligeledes svært ved at se, hvordan kæmpe
vindmøller kan gå hånd i hånd med de fyrtårnsprojekter, som vi i Als i Aktion – i tæt
samarbejde med kommunen - aktuelt arbejder meget hårdt for bliver en realitet.
Her tænker jeg naturligvis på forskønnelsen af området omring Flouen og ikke mindst
”Kilometermolen”, hvor natur, fred og æstetik er i højsædet. Jeg kan personligt ikke se, at
de planer harmonerer med opstilling af kæmpe vindmøller ganske få kilometer væk.

Jeg håber inderligt, at I vil lade fornuften sejre og lytte til os bekymrede borgere, som alle vil
blive berørt af jeres endelige stillingtagen til, hvorvidt kæmpe vindmøller må opstilles i Als
Enge.

Med venlig hilsen

Kamilla Ebbesen Bonde
Højtoften 19, Als
9560 Hadsund
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