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Til beslutningstagerne omkring vindmøllepark Hesselø

Fremsynede folk sørgede tilbage i 1966 for, at området Klint Bakker blev fredet, en fredning der er blevet  strammet op indenfor de seneste år. Området er kuperet og præget af
istiden, og er kendetegnet ved, at have nogle vidunderlige udsigter ud over Kattegat - bla solnedgange som ikke fås bedre nogen steder. Folk kommer langvejs fra for at tage del i
disse storslåede naturoplevelser. Fredningen har været altafgørende for, at man har kunnet bevare disse udsigter, da den har reguleret typen af beplantning , samt ikke mindst
højden af samme.

Mht udsigterne!
Man kan de fleste dage af året se Hesselø fra Klint, når man ser nordpå ud over Kattegat, og vi bemærker i parentes at Hesselø på sit højeste punkt måler 20 meter over
havoverfladen. Det er ikke svært at forestille sig hvad  39 havvindmøller med en højde på 256 m og med en beliggenhed tættere på Klint end Hesselø, vil betyde for de
ovennævnte udsigter, De vil blive totalt domineret og dermed spoleret.

Mht støjgener!
Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er senest blevet revideret i 2011, og heri står bla at: 
"Lavfrekvent støj indendørs højst må være på 20 db, som sammenlignes med støjen fra en bus i tomgang parkeret 30 meter væk."
Udviklingen er gået stærkt siden 2011, og møllerne er blevet mange gange højere, og afgiver hermed proportionalt mere støj både høj og lavfrekvent. 
Vi ønsker ikke fuglesang suppleret med lyden af en bus i tomgang døgnet rundt. Vi siger Ja Tak til lavfrekvent støj på 0 db, så vi kan bevare lydene fra havet - vinden - og fuglene.

Vindenergi generelt!
Dette indlæg skal ikke læses som, at vi er imod vindenergi, for det er vi ikke. Vi ønsker blot, at man fastholder det oprindeligt udlagte område nord for Hesselø - eller finder en helt
anden placering. Det ville fjerne vores bekymringer omkring udsigter og støj. 
Vi forstår, at der er praktiske problemer med anlæggelsen i dette område, og dermed større omkostninger. men vi håber ikke, det skal være afgørende for en endelig forhastet
løsning. Kan der ikke findes en løsning på fundering i det oprindeligt udlagte område, bør man finde alternative placeringer andet steds.
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