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Min bakgrunn i vindsaken 

Som friluftsmenneske gjennom hele mitt liv og som medlem i Turistforeningen, mener jeg at 
vindkraft på land er feil vei å gå. 

Det er feil både med tanke på nasjonal økonomi, natur og miljø.Jeg kan også nevne at jeg 
er  boligeier i Aure samt hytteeier på Skarsøya i Aure kommune. 

Det ble nettopp gjennomført en folkeavstemning i Aure Kommune, nær 71% stemte Nei til 
vindkraft. 

Turisme 

Norsk natur er vårt arvegods og vi forplikter å gi det videre til våre barn i god stand. Og hva 
skal vi si til turistene som kommer til Norge? Det blir enkelt for dem å velge et annet land 
neste gang, et land som faktisk har mye mer "villmark" enn Norge. Se f.eks for dere fjorårets 
Minutt for minutt-sendinger på NRK TV med disse skogene av vindturbiner i bakgrunnen, 
hvilken opplevelse ville det vært?  

Det visuelle er et utrolig viktig moment for opplevelsen av norsk natur. 

En utbygging av vindkraft i en kommune vil føre til at den endrer karakter fra en villmarks- 
og friluftskommune til en industrikommune. Fra å oppleve å bo i en naturperle, blir 
opplevelsen å bo rundt et industrianlegg. 

Et eksempel på manglende hensyntagen er på Skarsøya i Aure. Det finnes ingen naturlige, 
alternative nærturområder med tilsvarende kvaliteter for beboere og hytteeiere. 

Økonomi 



Noen få personer mottar store gevinster på bekostning av nærmiljø og den øvrige befolkning. 
Dette er svært uheldig både på kort og lang sikt. Når det er store penger å tjene for noen få, vil 
det også finne sted uheldige koblinger, uheldige vedtak osv som i beste fall er i gråsone. Det 
som er helt sikkert er at det ikke oppfattes som moralsk, selv om det ikke er ulovlig, men det 
vil svekke folkets tillit til sine egne tillitsvalgte og til sentralmakta som overkjører folk, jfr de 
gule vestene i Frankrike. Vi ønsker ikke slike tilstander i Norge.  Mange bygdesamfunn er 
sterkt preget av dette i årtier etter slike utbygginger. 

Jeg anbefaler å lese krimboka  "Vindbaroner" av Hogne Hognset, med et etterord som viser til 
faktaopplysninger som er vel verdt å lese. 

Når regjering og NVE farer fram på en slik måte at det vekker kamplyst og opprør i den godt 
voksne, lovlydige og ellers sindige del av befolkningen er det på tide å lytte før det etablerer 
seg varige protestgrupper som brer om seg.  Både NVE og Storting anbefales å ikke bare lytte 
til lobbyister og særlig interesserte fagfolk som har interesse av utbygginger. I framtidige 
prosesser anbefales å ansette en eller flere motstemmer, rekruttering kan f.eks finne sted i en 
av de mange Nei-gruppene. Det er mange dyktige og kompetente folk der med god innsikt. 
Det vil lønne seg å lytte til folket på et tidlig tidspunkt. 
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