
Vindkraft i Halsa/Hemne/Heim. 

Høringsuttalelse ifb med nasjonal ramme for vindkraft. 
 

I NVE’s nasjonale ramme for vindkraft ser vi at grenseområdet mellom Trøndelag og 

Møre er ett av de 13 områder direktoratet mener er egnet for vindkraft på land. 

Fjellene her i Halsa ser ikke ut til å gå fri for NVE’s våte drøm om å lage store 

industriområder av og i fjellene våre. 

 

Vindkraftutbygginga som er tiltenkt i Norge framover vil gjøre naturen utilgjengelig 

som rekreasjonsområde. Jeg forferdes av de overordnede, nasjonale satsingsområdene 

som sterkt berører fjellene i vår kommune. 

 

 

 
 

Jeg mener at fornybar energi må spille på lag med naturen. Ikke mot den. Å ødelegge 

naturen er en usedvanlig dårlig måte å redde klimaet på. 
 

Stopp opp og trekk pusten. 
Det haster ikke med å bygge vindturbiner på land. Vi har tid til å vente på bedre 

løsninger. Vi må ikke få panikk og bite på den kortsiktige gevinsten disse utbyggerne 

lover oss. Fordi at for naturen er det snakk om uopprettelige konsekvenser. 
 

Det er på tide å stoppe opp, trekke pusten og vente på bedre måter å produsere energi 

på. Bioenergi, havkraft, bølgekraft, solvarme. Og ikke minst det å ta i bruk- og legge til 

rette for- forbedret teknologi for å oppruste nåværende vannkraft. Konsekvensene av å 

ha det for travelt kan bli katastrofal for naturen i fjellheimen og langs kysten vår. 
 

Kortsiktig gevinst og langvarige ødeleggelser. 
De inngrepene som vindkraftutbygging pr i dag gjør i fjell og fauna er store, 

irreversible og uopprettelige. De er et angrep på naturmangfoldet, og ødelegger sårbare 

økosystemer på måter vi ikke fullt ut vet konsekvensene av enda.  
 

Utbygginga som nå er planlagt langs hele Norges kyst fortrenger sårbare og rødlistede 

dyrearter, fuglearter og innsekter. Ja sågar mennesker. 

 



 

 

Estetikk- og støyforurensing. 
Utbygginga er brutalt synsforurensende langs hele kysten. Se for deg det synet som 

etter hvert møter turistene på tur oppover langs den flotte kysten vår med Hurtigruta!  
 

Og den støymessige forurensingen. I form av mekanisk, lavfrekvent lyd er den en sterk 

forurensende og sykdomsfremkallende faktor for mennesker som bor og oppholder seg 

i et stort område nær disse enorme industriturbinene. Denne lavfrekvente lyden bærer 

veldig langt i åpent fjord- og fjellandskap. 
 

Plasskrevende. 
Selve utbyggingen er enormt plasskrevende med utsprengte fjell og milevis med store 

anleggsveier og kabelgrøfter. I tillegg kreves det armeringsjern og betong i enorme 

mengder. Samt stål og sjeldne mineraler som inngår i produksjon av disse gigantiske 

turbinene som det ikke går an å gjenvinne ved anleggets slutt. Om 30 år. 
 

Lokal råderett. 
Gjennom det som har skjedd på Frøya nå i vår ser vi at lokalt selvstyre og råderett 

settes til side, og utenlandsk storkapital får råde fritt.. 
 

Det er store, private og statlige utenlandske selskap som sitter igjen med gevinsten og 

profitten på denne galskapen. Og VI (norske skattebetalere) subsidierer dem- i alle fall 

fram til 2021- for at de skal få lov til å ødelegge vår natur og våre nærområder …. 
 

Vi sitter igjen med store naturinngrep og noen «småpenger» tysk storkapital lokker 

lokale kommuner med. I etableringsfasen vil vi få noen få kortvarige arbeidsoppdrag 

og noen få arbeidsplasser, men disse kommer bort så snart byggeperioden er over. 

 

Og- hyttefolket som uforskyldt får disse industriområdene på «trappa si», med det det 

innebærer av forringelse av livskvalitet samt lav salgsverdi av eiendommen sin. Ingen 

vil kjøpe hus og hytte i nærhet av et slikt industriområde. 
 

Distriktene utarmes på alle vis gjennom den sentraliseringspolitikken som føres nå. 

Uberørt natur med stillhet og ro og mulighet til viktig rekreasjon er snart det eneste og 

siste vi har igjen som gjør at folk vil bo på bygda.  

 

Jeg er sterkt opptatt av å tilrettelegge for bolyst.  

En faktor som beviselig øker bolysten for befolkningen er uberørt natur og 

tilrettelegging av friluftsområder. Å ha lett tilgang til gode naturopplevelser er noe som 

verdsettes høyt hos mange, og kan være en avgjørende faktor for hvor man velger å 

bosette seg. Store, skjemmende industriområder i våre fjell gir ikke bolyst.  

 

Storkapitalen får ikke rasere naturen vår! 

Mennesket har behov for rekreasjon i uberørt natur. En natur som vi er forpliktet til å 

bevare for egen og for femtidens generasjoner. 

 

Jeg vil ikke se på at storkapitalen skal få rasere den livgivende og viktige naturen vår. 

Kan dere? Med god samvittighet? 

 

Vennlig hilsen  

Juanita Møkkelgård 


