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Nasjonal Ramme for vindkraft: 
Det vises innledningsvis til NVEs utredning om Nasjonal Ramme for vindkraft som er på høring 
med uttalefrist 1.oktober – 2019. 
 
Vi viser også til rådmannens saksutredning og forslag til vedtak. 
 
Aure Høyre har i sitt valgprogram for 2019 -2023, lagt inn at vi går imot bygging av 
vindmøller i Aure. Vi akter selvsagt å forholde oss til ordlyden i programmet. Derfor kan ikke vi 
stemme for det forslaget til vedtak som rådmannen har lagt fram. Etter vår oppfatning er det alt 
for svakt formulert for å hindre mulige framtidige søknader om utbygging vindturbinanlegg i 
Aure.  
 
Vi viser også til resultatet av folkeavstemmingen når det gjelder det omsøkte anlegget på 
Skardsøya, der 70 % stemte mot. Selv om et knapt flertall gikk inn for av avstemmingen bare 
skulle gjelde Skardsøya og ikke hele kommunen, er det utvilsomt at stemningen mot bygging av 
vindparker er like sterk i resten av kommunen.  
 
Vi viser her til den store underskriftsaksjonen som ble satt i gang i 2008/2009 da  
Agder Energi Produksjon søkte om å få bygge vindturbinanlegg både på Ertvågsøya VEST og 
Ertvågsøya ØST. Da ble det samlet inn ca 1500 underskrifter MOT den omsøkte utbyggingen. 
Hvilket nok var en sterkt medvirkede årsak til at utbyggerne trakk søknadene.  
 
Vi er forundret over at rådmannen ikke nevner med ett eneste ord hverken folkeavstemmingen i år 
eller underskriftsaksjonen i 2008/2009. 
 
Halsa kommuner har tatt et klart standpunkt i saken ved i si et klart nei til planen. 
 
Halsa kommunestyre sier det slik: 
" Kommunestyret fraråder utbygging av vindkraft innenfor område 23 (Trøndelag/Møre) 
inkludert Halsa kommune med følgende grunngiving" 
 

a. Konsekvensene for landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes til å 
være betydelig negative, og vil ikke oppveies av potensielt positive virkninger på 
sysselsetting og verdiskaping.  
 

b. NVEs forslag synes så langt å legge liten vekt på utbyggingens påvirkning på 
artsmangfoldet og hensynet til friluftsinteressene og satsinger på naturbasert reiseliv, 
inkludert jakt og fiske.  



c. Før det evt. vedtas utbygging av vindkraft på land, i det aktuelle området, bør det 
utarbeides en regional plan for vindkraftutbygging på land.  
 

d. Bortsett fra at det ønskes utbygd mer vindkraft på land, etterlyses nasjonale mål for 
hvor mye vindkraft som er målet, bl.a. sett i forhold til annen utslippsfri 
energiproduksjon (havvind/småskala vannkraft) og energisparing/-effektivisering.  

 
I Hemne (Heim) kommune sier Formannskapet det slik. 
 
I Hemne er det kort vei mellom fjord og fjell og utmarka er mye brukt i friluftsammenheng, både 
av hemnværinger og tilreisende. Sammenlignet med andre kommuner lang kysten av Midt-Norge 
har Hemne kommune mye inngrepsfri natur. Naturen i Hemne skapet tilhørighet til området vi bor 
i og er viktig for helse, trivsel og  
 
Hemne kommune stiller seg uforstående til at et er mindre konfliktfylt å etablere vindkraft enn 
andre deler av landet. Vi stiller oss derfor svært kritiske til slutningen at Hemne og nærliggende 
området er vurdert til å være godt egnet for ny vindkraftproduksjon. 
 
Kostnadene for innbyggerne i form av naturinngrep vurderes til å være store i forhold til 
gevinsten av fornybar kraftproduksjon dersom det etableres vindkraftverk i Hemne. Behovet for 
kraft må derfor søkes dekt på andre måter enn utbygging av vindkraftverk i våre natur- og 
friluftsområder. 

 
Indre Aure Grunneierlag, med medlemmer fra og med Torset søndre til og med Todal, har 
enstemmig årsmøtevedtak på at de går mot utbygging av vindkraft på sine områder. 
 
På Ertvågsøya ØST og VEST er det en underskriftsaksjon i gang med protest mot 
vindmølleanlegg på deres områder. 
 
Når en kjenner der betydelige motstanden det er på Skardsøya, bør en være svært forsiktig med å 
åpne for en mulig framtidig utbygging av vindmøller i resten av Aure kommune, der en 
tilsvarende protestaksjon sikkert vil bli iverksett. 
 
I en reportasje i Adresseavisen den 19.09.2019, viser det seg at 15 av forespurte kommuner i 
Trøndelag og på Nordmøre sier Nei til utbygging av vindturbinanlegg. 
Trøndelag Fylkeskommune har svart tvert NEI, og har også sagt at de vil påklage enhver tillatelse 
som heretter vil bli gitt. 
Namdal og Aure har ikke fattet vedtak da undersøkelse ble gjort. 
 
Aure Høyre vil slutte seg til det kortfattede og klare vedtaket som er fattet i Halsa Kommune, som 
dekker de synspunkt som vi mener er riktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aure Høyres oppsummering og forslag til vedtak: 
Aure kommune motsetter seg utbygging av vindkraft innenfor område 
23(Trøndelag/Møre) og krever at Aure sin arealandel i dette området, tas ut av planen. 
En av begrunnelsene er at Fjordruta til KNT, langt på vei vil bli ødelagt. 
 
Forøvrig ser vi det slik at det er unødvendig med ytterligere begrunnelsen, men vi kan i 
all hovedsak slutte oss til pkt. a, b, c. d. som er anført av Halsa kommune. 
 
 
 
Aure, den 21.09.2019 
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