Korsikanerskoven 4-10-2020.

Indsigelse mod vindmøller og solceller i Als Enge.
Undertegnede ønsker hermed at gøre indsigelse mod den planlagte placering af vindmøller og solceller i
Als Enge.

Værdifuldt landskab.
I Mariagerfjords kommuneplan afsnit 2.16 og i kommuneplanstrategien 2017, beskrives Vores område som
Særligt værdifuldt landskab. I kommuneplanen afsnit 2.16.1, 2.16.2, 2.16.3 beskrives de retningslinjer der
er gælde for Vores område, læs venligst.
”Formålet med retningslinjen er at sikre, at der tages hensyn til placering og udformning af byggeri og
anlæg i det åbne landskab. Retningslinjen retter sig især mod større byggerier og anlæg, hvis udformning
og placering i terrænet kan have stor betydning for landskabsoplevelsen. Særligt værdifulde landskaber kan
kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst. Vindmøller er store tekniske anlæg der skal undgås
inden for områder af særlig landskabelig interesse.”

Hvordan vil fornuftige politikere forklare dette, hvor er kommunens ”røde” tråd?
I kommuneplanen afsnit 2.20 beskrives kystnærhedszonen således.
”kystnærhedszonen er i princip en tre kilometer bred planlægningszone, der er fastlagt i planloven.
Formålet er at beskytte den unikke natur og landskab, der findes ved kysterne.

”Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde, som kan forringe kystens
naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi”
Samtidig er områderne omkring udlagt til natura 2000 område, og ydermere beskyttet af
naturbeskyttelseslovens §3.
Området er netop beskyttet grundet den unikke natur, her kan nævnes havørne, flagermus, svaner,
lysbuget knortegæs og terner.
I området ved Als Enge overvintrer 80% af verdens bestand af lysbuget knortegæs, inden de trækker videre
til Svalbard og Nordøstgrønland.
Havørne og flagermus i Lounkærskoven er begge fredede arter, og såkaldt ”bilag 4” arter.
Hvilket betyder at hvis der er reder inden for 2 km, vil det blokere for opsætningen af vindmøller.
Omkring terner og klyderne på ”lille Mallorca” er dette også helt unikt, og det er jo tankevækkende at
kommunen selv har været i medierne for at fortælle om det..

Netop nu efterlyser politikerne i kommunen områder, så en ambitiøs 5 år plan for biodiversitet kan føres
ud i livet. Det er jo en helt fantastisk plan, men hvorfor ødelægge et stort område der allerede opfylder
målet om biodiversitet?

Hvordan vil ansvarlige politikere forklare dette, hvor er kommunens ”røde” tråd?
Samtidig udpeger kommunen i kommuneplanen 2013-2025 Als som bosætningens by, hvor man vil gøre en
ekstra indsats for at fastholde serviceniveauet og skabe udvikling. Kunne være spændende at høre hvordan
politikerne vil udvikle ”bosætningens by” når man nu vil ”pakke” byen ind i vindmøller……

Hvordan vil ansvarlige politikere forklare dette, hvor er kommunens ”røde” tråd?
I samme kommuneplan afsnit 1.8 Beskrives hvor vigtigt området er for turismen i kommunen.
Området beskrives som en tragt for resten af kommunen, omsætningen i området ved østkysten udgør
årligt 277 mio. kr. hvilket svarer til 65% af den samlede omsætning i kommunen. Ud af de 277 mio. kr.
stammer de 256 mio. fra overnattende gæster, det vil sige at 92% af omsætningen stammer fra
overnattende gæster i sommerhuse og på campingpladserne.
Opførelse at en vindmøllepark vil i den grad påvirke turismen, en nylig undersøgelse i Ringkøbing-Skjern
kommune viser at 33% af turisterne fravælger områder med vindmøller… hvilket i runde tal vil udgøre et
tab på turismen på 92 mio. kr. årligt.

Hvordan vil ansvarlige politikere forklare dette, hvor er kommunens ”røde” tråd?
Støj og visuelle gener.

Kører man fra Als mod udmundingen af Mariager fjord kommer man igennem landsbyerne Helberskov og
Odde. Begge byer er eksempler på bevaringsværdige landsbymiljøer. Specielt kan nævnes ”Bjerget” i
Helberskov, hvor man fra toppen af de 24 meter kan nyde udsigten over fjorden og engene, herfra bliver
udsigten kun skæmmet af kæmpe møllerne ved Overgaard gods. Tænker ikke de 180 m møller vil pynte i
de flotte landskab, men det kunne da være interessant hvis ”byrødderne” ved selvsyn oplevede udsigten
fra ”Bjerget”. Samtidig er der jo utallige undersøgelser der understøtter den støj og de skyggevirkninger
der vil komme fra et projekt som dette, disse gener der kommer er, uanset hvad vindmølle lobbyen siger,
bekræftet i et utal af rapporter…

Hvad tænker de ansvarlige politikere til dette? Kan de finde den røde tråd?

Folketingets opfordring, og et presset elnet.

Folketinget opfordrer til at undlade opsætningen af flere vindmøller på land, for disse udgør en urimelig
stor miljøbelastning på/for nærområdet!
Samtidig opfylder kommunen allerede kravene for grøn energi, og vel vidende at der fra landspolitisk hold
er bestemt at der skal oprettes 2 energiøer, så giver det jo ingen mening at ødelægge området ved Als
Enge til vindmølleområde, også set i lyset af at det Danske elnet allerede er overbelastet, hvilket jo bliver
bekræftet når man ser hvor mange landmøller der står stille pga. overproduktion….

Hvad tænker de ansvarlige politikere til dette?

Som afslutning kan jo også nævnes de faldende ejendomsvurderinger for de fastboende, og ikke at
forglemme de 1200 sommerhusejere der bliver berørt. Hvor mange penge går kommunen glip af i
ejendomsskat? Tænker de ansvarlige politikere har svaret på dette?
Da jeg er kommet i området de sidste 48 år, ser jeg med skræk på dette planlagte projekt..
Ikke nok med at alle fastboende i Als, Helberskov og Odde dagligt vil blive generet af vindmølle lobbyens
”guldprojet” så vil det fantastiske natur område være ødelagt for altid…
hvilket jo indebærer alt det der er nævnt i denne indsigelse. Når det er sagt så er jeg helt enig i at vi alle
fremover skal tænke grønt… MEN IND I MELLEM MÅ MAN LADE FORNUFTEN RÅDE.

Håber at jeg ved denne indsigelse får hjulpet de ansvarlige politikere tilbage til den røde tråd.

Venlig hilsen

Lars Dyhl Rasmusen
Korsikanerskoven 24, Helberskov
9650 Hadsund

Grøn energi og elnettet.

