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Indre Aure grunneigarlag er gardene Todal, Ervik, Vik, Haugen, 
Bjøring og Torset i Aure.  
 
Jakt og fiskeområdet som vi disponere utgjør om lag 140000 mål. 
Det er høve til å kjøpe døgn-, 3 dagers(weekend)-, eller årskort. 
  
 
 

 
 
              Området til Indre Aure grunneigarlag kan nås fra flere kanter. 
               Kjør innover Aursundet mot Todal.  
               Bomveg opp til Bjøringdalen, Kvistdalen og Todalsdalen 
               Traktorveg opp Vik, eller fra Årvågsfjorden og opp til felles- 
               beitet på Klakkan. 



 



Indre Aure Grunneigarlag – Uttale mot vindkraft  

 
NVE har funnet Aure kommune som et område godt egnet for vindkraftutbygging. En 
eventuell vindkraftutbygging i Aure omfatter også fjellområda i indre del av kommunen. 

Indre Aure Grunneigarlag har i utsatt årsmøte 16.07.2019 vedtatt å skrive en uttale mot 
vindkraftutbygging innenfor laget sitt område. 

Indre Aure Grunneigarlag omfatter området fra Torseteiendommene sin grense mot Gresset 
på den ene siden og strekker seg til Todalen sin grense mot Hemne kommune på den andre 
siden. Området er videre avgrenset mot Auresundet og Vinjefjorden. Området er på ca.140 
000 mål, og omfatter gårdene på Torset, Bjøringen, Haugen, Vik, Ervik og Todal. 

Indre Aure Grunneigarlag ble opprettet i mai 1968 med formål å drive organisert forvaltning 
av fisk og småvilt innenfor sitt område. Lagets virksomhet består i hovedsak av kultivering av 
fjellvatn og salg av jakt- og fiskekort. Det er bygd naust ved flere av de mest attraktive 
fjellvatna, og det er tilgang på båt der. 

 

Konsekvenser av vindkraftutbygging: 

 

Beiteområde 

Husdyrhold har vært en vesentlig del av livsgrunnlaget så lenge det har vært folk på gårdene 
i Aursundet og Todalen. Det er fortsatt mye sauer i fjellet i sommerhalvåret. Lokale bønder 
har sauer på fjellbeite hvert år. I tillegg har sauebønder fra Skarsøya og Hemne sauer i 
Torsetdalen og Bjøringdalen – til sammen flere hundre dyr. Dessuten kommer det også sauer 
fra Hemne kommune til de grøderike fjellbeitene rundt Kuvatna og i Kvistdalen. To bønder 
på Vik har sauer på Vikafjellet. Indre Aure Grunneigarlag finner det naturlig at denne 
virksomheten fortsetter, men skjønner ikke hvordan det skal bli mulig i fremtiden hvis disse 
beiteområdene skal bli nedbygd av over 200 m høye vindturbiner med tilhørende 
tilkomstveier og sikkerhetssoner. 

 

Fiske i fjellvatn 

Fiske i fjellvatna er et av grunneierlagets satsingsområder. Vi ønsker at sportsfiskere og 
andre fra fjern og nær skal få muligheten til få fin ørret og fine turopplevelser i våre 
fjellvann. Det er 12 meget gode fiskevann i lagets område. De aller fleste av disse er lett 
tilgjengelige for folk flest. Flere av de beste fiskevannene ligger oppe i fjellet, og vil ut fra 
grunneiernes syn i praksis bli ødelagte ved en storstilt vindkraftutbygging i området. Dette 
fordi vi ikke ser noen hensikt i å kultivere fiskevann som ikke blir utnyttet av allmenheten. 
Det medfører overbefolkede fiskevann med mye små fisk. Tur- og fiskeopplevelsen ved å 



komme til fiskevann som har mye små fisk, og som er omkranset av vindturbiner - er slik vi 
ser det lik null. I tillegg til den negative visuelle opplevelsen, vil lyden av rotorbladene på 
turbinene ta bort gleden og i realiteten muligheten til fiske i de aktuelle vannene hvis man 
skal følge sikkerhetsinstrukser. Det blir i alle fall på eget ansvar. 

 

Hjortetrekk 

Indre del av Aure har i likhet med resten av kommunen svær mye hjort. Hjortejakta hver 
høst er av stor betydning for de som utøver den selv, og de som leier ut jakt til andre. For 
enkelte grunneiere er dette en del av inntekstgrunnlaget.  

I Todalen er det vinteroppholdssted for hjort. Mye av denne hjorten trekker over fjellet til de 
andre dalføra i området. Om sommeren trekker det hjort fra Hemne og fra områder lengre 
inne i landet over fjella våre til lavereliggende områder. Den første snøen om 
høsten/vinteren resulterer også i hjortetrekk fra innlandet ut til kystnære områder. 
Trekkruten for mange av disse dyrene går over våre fjellområder. 

Hva som vil skje dersom en vindkraftutbygging blir gjort gjeldene i området er uvisst, men 
sannsynligheten for en total endring av hjorten sitt trekkmønster er svært stor. Dette kan få 
fatale følger for hjortens biotoper, og hjortejakta som helhet. 

 

Rypejakt 

Indre Aure Grunneigarlag sine fjellområder er svært godt egnet for rypejakt. Flere av våre 
rypefjell er kjent langt ut over kommunens grenser. Det jaktes hver høst på fjellrype og lirype 
av lokale jegere og jegere utenfra. Grunneigarlaget ønsker at rypejakta skal opprettholdes, 
og vi følger utviklingen av rypebestanden fra år til år – i forhold til evt. tiltak som må gjøres. 
Vi vil at småviltjegere skal få denne unike muligheten til en jakt- og naturopplevelse i det vi 
mener er kommunens beste område for rypejakt.  

Rypebestanden svinger fra år til år, uten at forskerne vet nøyaktig hvorfor. Det kan 
grunneiere i Indre Aure eller andre steder i Norge gjøre lite med. Vi kan derimot 
argumentere mot ødeleggelse og rasering av rypenes livsområder. Blir fjellområdene i indre 
Aure gjenstand for vindmølleparker, er det helt sikkert at vi kan si farvel til vår rypebestand 
og rypejakt i området. 

 

Hytteområde 

Innenfor grunneigarlagets område er det også en del hytter. I Bjøringdalen er de ca. 25 
hytter og i Torsetdalen er det 6 hytter. Det er to hytter i Slepådalen og noen hytter i 
Kvistdalen. I tillegg er det seterhus på flere gårdsbruk.  

De som bygde hytter i nevnte dalføre fra midt på 60- tallet og utover, var folk som var meget 
interessert i høyfjellet, fjellfiske og vandring i uberørt natur. Disse menneskene hadde nok 



ikke valgt fjellheimen som utfarts- og friluftsområde hadde de visst at de nære fjellområdene 
ville bli bebygd med monsterturbiner til vindkraftenergi. Den konstante spesielle lyden fra 
rotorbladene bryter med stillheten som tas som en selvfølge av folk som bur og ferdes i 
fjellet. 

Det visuelle er en annen ting. Fjelltoppene er ikke lenger uberørt, men kledd med gigantiske 
mastrer som ruver enormt i terrenget og i praksis «nekter» noen og enhver å nærme seg 
området. Det blir slutt på hyttekos og trivsel i fjellheimen. 

 

Fire fjell 

Som et ledd i å få flere mennesker til å komme ut i naturen og opp på høyfjellet, har det i 
årevis vært arrangert en konkurranse om å bestige aktuelle fjell i kommunen. Dette har vært 
svært så populært, og er et tiltak som i høyeste grad bør videreføres.  

Innenfor Indre Aure Grunneigarlag sitt område er det også mange fjell som benyttes i denne 
sammenheng. Hva som vil skje med fjellturene dersom gigantiske vindturbiner inntar 
høyfjellet i enormt omfang er rimelig klart. Det vil i praksis bli helt slutt konkurransen fire 
fjell innenfor Indre Aure Grunneigarlag sitt område og i kommunen generelt. 

 

Konklusjon: 

På grunnlag av det som er nevnt ovenfor, ser Indre Aure Grunneigarlag en evt. 
vindkraftutbygging innenfor laget sitt område som en katastrofe for alle berørte parter. Det 
være seg folk, husdyr, vilt, fugler og fisk. Lagets virksomhet som forvalter av fjellområder har 
ikke lenger noen hensikt. Beiteområder for husdyr, ville dyr og fugler vil bli tilintetgjort, og 
friluftsinteresserte mennesker mister muligheten til småviltjakt, fjellfiske og unike 
naturopplevelser i en nærmest uberørt villmark.  

Derfor ber vi kommunen og NVE om at indre Aure Grunneigarlag sitt område blir tatt ut av 
nasjonal plan for bygging av vindkraft. 

 

 

    Aure, 15. september 2019 

                                                   Indre Aure Grunneigarlag 

                                                                   Styret 
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