
SØNDERBORG

Naboernes kommentarer: Visuel vandalisme
og til gavn for de få

Sæt vindmøllerne ved Sønderborgs havnefront eller langt ude i havet. For de
vil larme og ødelægge naturen, påpeger mange af dem, der protesterer mod
højere vindmøller ved Skovmose på Sydals.

08 okt. 2022 kl. 09:00

Birthe Juul Mathiasen BMA@jv.dk

Skovmose: Skal Wind Estate have lov at erstatte de nuværende vindmøller mellem Skovmose og
Pøl med færre, men langt højere vindmøller? Nej, mener mange.

Sønderborg Kommune har modtaget 40 protester til den kommende planstategi, der vil gøre det

Mange fremhæver, at de allerede i dag kan høre de syv nuværende møller. De frygter, at støjen bliver værre, hvis møllerne
bliver højere. Foto: Birthe Juul Mathiasen
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muligt. Her er udpluk af argumenterne:

Kim Duus, Sydals:

Den helt absurde måde at prøve og snige et så stort projekt igennem på er helt grotesk. Os naboer er
ikke blevet indraget i den store omvæltning af vores område.... I forpester os allerede med store
grimme solcelleparker, og nu skal vi også acceptere møller. Disse møller kan bare placeres på havet
eller ved Sønderborgs nye havnefront. Det giver ydermere ingen mening med mere vindstrøm, som
ikke kan sælges til ordentlig pris.

Anne Marie Reichwald, Sydals:

Er det i orden at opsætte så store vindmøller i et naturområde? Nej det mener jeg bestemt ikke. Lad
nu være med at nedprioritere landområde til fordel for byen.

Benny Hald Nielsen, Sydals:

Vindmøller af denne størrelse (over 100m) vil kræve anti-kollisions blinklys til flytrafik. Dette
“lyskast” fra vindmøllernes anti-kollisions blinklys vil kunne ses over hele sommerhusrådet hele
døgnet, særligt om natten, til stor gene for beboere, sommerhusejere og sommerhusgæster.

Tove Callesen og Steen Krogh, Sydals:

Så store og høje vindmøller hører til på havet. Det er bedre for klimaet og for os mennesker.
Derudover giver det mere mening at sætte møllerne på havet i og med, at disse møller producerer
dobbelt så meget energi som landvindmøller.

Ann-Britt Moisen, Sydals:

Som umiddelbare naboer til evt. større vindmøller ved Pøls Rev ønsker vi ikke dette projekt
godkendt. Vi bor i dag ca. 600 m fra de i dag bestående møller .... Som nogle af de tætteste naboer til
det nuværende anlæg har vi konstateret, at anlægget kan høres hele tiden og kun overdøves af
strand og bølger ved vindstyrke over normalen.

Svenja Karstensen, Gråsten:

Jeg mener at Sønderborg Kommune igennem tiden, gentagende gange har gjort det gældende (løfte),
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at nuværende landbaserede vindmølleanlæg var grænsen for hvad Als/Sydals regionen kunne
klare. Således mener jeg, at Sønderborg Kommune bør stå ved deres tidligere udgivne
kommunalplaner og fokusere på vindmølleanlæg placeret på havet.

Ingelise og Arne Jørgensen, Sydals:

Derudover vil nye møller af den højde blive ”ekstremt markante” i landskabet med en helt kystnær
placering i et naturområde – det bliver ”visuel vandalisme”, især fordi møllerne også (i modsætning
til nu) bliver synlige fra lang afstand.

Britta og Rainer Sönnichsen, Sydals:

Vi har holdt ferie i Skovmose i 20 år og altid nydt stilheden og naturen med alle dens dyr i dette
skønne område.... Generelt mener vi, at så store møller vil være alt for voldsomme i forhold til
naturen og landskabet omkring Pøls Rev, Birkepøl og sommerhusområdet Skovmose.

Vi står uforstående overfor at vindmøller af den størrelse skal placeres i de mest naturskønne
områder fremfor at placere dem i nærheden af allerede eksisterende industrianlæg, i nærheden af
motorveje m.m.

Bodil og Lars-Bo Jacobsen

Vi har fra første færd været af den opfattelse, at møllerne på Pøl først og fremmest har været til
gavn for de få (lodsejere og anpartshavere) og ellers har været til ulempe for alle andre i form af
landskabs/udsigtsforringelse og støjgener. Så vidt vi kan forstå på Wind Estate-ansøgningen, bliver
der her udelukkende tale om en økonomisk nytteværdi for dette udenlandske selskab og slet ingen
lokalgevinst, tværtimod… 

Vi erindrer, at der på et borgermøde på Skovby Kro for år tilbage ang. etableringen og opførelsen af
de nuværende møller på Pøl, blev afgivet et løfte om, at der aldrig ville etableres flere eller større
møller i området. Dette gælder vel stadig.

Lene og Bent Riis Jessen:

Med hensyn til udskiftning af vindmøller Pøl kan vi under ingen omstændigheder acceptere
opsætning af 2 stk. vindmøller med en totalhøjde på 180 m. Vi kan gå med til en opsætning af
erstatningsvindmøller, der ikke kræver belysning på disse, da dette efter vores mening er det mest
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generende.

Susanne Brinck, Sønderborg:

Placering i vandet ud for Pøl vil være at foretrække, såfremt det skal være. Her er meget lavvandet
langt ud til bøjen, og der vil dermed heller ikke være samme gene for grundejerne. Samtidig vil der
kunne skaffes adgang til møllerne via vandet og ikke skulle etableres ekstra vej gennem Skovby og
Skovbyballe.

Susanne og Jan Høher-Larsen, Middelfart:

Næppe mange kan være uenige i, at der skal gøres en kæmpe indsats for vedvarende energi -
hvilket jo også er besluttet politisk, men det skal ske gennemtænkt og ikke med hovedet under
armen! Sådanne kæmpemøller hører ikke til i et område som her med unik natur og sommerhuse -
men derimod ude som en havvindmøllepark.

Kent og Bettina Stolz, Sydals

Vi er bekymrede for, at det helt unikke fugleliv i området vil blive påvirket af størrelsen og larmen
fra kæmpevindmøller. I disse dage samles f.eks. hundredvis af stære i Skovmose, inden de flyver
videre til varmere himmelstrøg. Et helt fantastisk naturfænomen, vi ønsker at bevare.

Lars Nielsen, Sønderborg:

Jeg står uforstående overfor, at der formentlig igen kan dispenseres fra naturfrednings-lovgivning,
strand- og digebeskyttelseszoner, således at disse helt er sat ud af kraft gældende for Sydals. Et
sådant tiltag vil jo have alvorlige konsekvenser for beskyttelse af natur/miljø samt beboere i
lokalområdet, da lovgivningen synes at være suspenderet eller ønskes suspenderet til fordel for
projektoplægget fra Wind Estate.

Lis og Bernd Kätow, Sydals:

Da Sønderborg Kommune sælger sig selv som en turistkommune, er det underligt at man er villig til
at løbe den risiko at sætte Skovmose området som ferieområde over styr.

LÆS OGSÅ
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