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NEI TIL LANDBASERT VINDKRAFT PÅ GURSKØY, HERØY KOMMUNE, MØRE OG 
ROMSDAL FYLKE 
 
Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi– og naturforvaltning. Her har 
politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å 
gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for 
ødeleggelsene. 
Utbyggingen skjer i et tempo vi sjelden har sett og under påskudd av å redde klimaet. 
Regningen betales av strømkundene i form av høyere kraftpriser og nettleie, mens kommunene 
avspises med lovnader om arbeidsplasser og noen kroner i eiendomsskatt. Utbyggingen kan 
bare skje fordi myndighetene subsidierer og begunstiger vindkraften så mye at bedre og billigere 
alternativer som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk er blitt mindre lønnsomt. 
Utbyggerne er fritatt fra å betale naturskatt, mens vannkraften betaler gjennomsnittlig 40 
prosent. Dernest har de avskrivningsregler på fem år i stedet for 25 som ville ha vært det normale 
for å avspeile levetiden på anleggene. I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater 
og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett. I forurensningsloven gjelder prinsippet om at 
forurenserne skal betale for miljø -og naturødeleggelsene de forårsaker. I vindkraftsektoren 
gjelder det omvendte prinsipp. Utbyggerne får betalt for å ødelegge norsk natur. Ikke rart at 
utenlandske energigiganter i økende tempo kaster seg på denne boomen som vil vare til 2021, 
da ordningen med grønne sertifikater skal opphøre. 
NVEs konsesjonsmaskineri har lenge gått på høygir, og det er nå bygd ut eller gitt konsesjon til 
om lag 23 milliarder kWt vindkraft. NVE sier i sin nye ramme for vindkraft at om lag hundre 
utkantkommuner er egnet for vindkraftutbygging. De sier samtidig at de ikke tar mot flere 
søknader, og advarer mot å gå for hurtig fram med bygging av nye anlegg, ikke minst av hensyn 
til mulighetene for satsing på offshore vindkraft i framtiden. 
 
Den politiske ledelsen i Herøy kommune sendte et samstemt og tverrpolitisk NEI til 
vindkraft allerede i mai 2019. Våre lokalpolitikere representerer lokaldemokratiet og folkeviljen. 
Beslutningen skal respekteres. 
 
Møre og Romsdal Fylkeskommune har sendt inn høringssvar der de konkluderer med et 
tverrpolitisk NEI til vindkraft i fjellene i fylket. Fykesmannen i M&R ber spesielt om at dette blir 
vektlagt. 
 
Fjellene på Gurskøya - som står på NVEs rammeplan besøkes ca. 60.000 ganger i året, 
ifølge opptellinger av besøksbøker som er lagt ut. Fjellene er en integrert del av vår folkesjel, 
og har i uminnelige tider blitt benyttet til tur- og rekreasjonsområde for alle som bor på Gurskøya, 
samt andre besøkende. De siste årene har frivillige og ulønnede dugnadsarbeidere lagt ned en 
formidabel og vederlagsfri innsats for å rydde flere løyper, sette opp skilt, lage rasteplasser og 
ikke minst holde turkartet oppdatert. Dette arbeidet har vært svært viktig for alle som besøker 
fjellet, og det skal respekteres, og ikke raseres. 
 
Havørna hekker i et fjell noen hundre meter fra området som er planlagt for utbygging av 
vindturbiner. I NVEs rammeplan kom det ikke frem at havørna hekker i det berørte området.  
 
Rikt dyreliv i området som er lagt ut i NVEs rammeplan. Herøy Kommune har i en årrekke 
hatt et aktivt jaktlag. I området som er lagt ut, er det et rikt dyreliv, bl.a. hjort, som vil bli 
skadelidende.  



 
Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til 
utbygging, mens bare fem sier ja. Blant lokalbefolkningen er motstanden enorm. 
OED påstår at vindkraft er miljøvennlig, men de omfattende og langtidsvirkende skadene på 
naturen og dyrelivet kom aldri godt nok frem. 

 Energien som produseres av vindturbiner er mye mer ustabil enn vi ble fortalt, og de er 
dessuten mer energikrevende enn vi ble fortalt 

 Lokalbefolkningen sitter igjen med mye mindre økonomisk gevinst enn de ble forespeilet 

 Vindkraftbaroner fra andre land beriker seg på vår natur 

Prosjektet med landbasert vindkraft er en skam, og må avsluttes snarest. Jeg vil på det mest 
innstendige be politikerne om å være seg sitt ansvar bevisst i framtida, før dere tar beslutninger 
som får store negative konsekvenser både for samtid og framtid. Ellers har dere ingen rett til å 
sitte på den makten dere har. 
Politikerne er folkets tjenere, ikke folkets herskere. Har dere dette grunnperspektivet klart nok for 
dere? 
På nasjonalt plan er vår natur svært viktig, det er nettopp naturen som får turister til å besøke 
landet vårt, og fjellene har stor betydning for turismen. Det er en massiv motstand blant 
lokalbefolkningen, vi har et samlet kommunestyre og en tverrpolitisk enighet bak oss. Den 
sittende regjeringen har med stor tyngde sagt at dere vil bidra til å gi mer makt til kommunene - 
både i Kommune- og Fylkesreformen. Dersom dere virkelig mener noe med det, må dere 
respektere en samstemt beslutning fra kommuneledelsen og folket her. Om politikerne velger å 
neglisjere folkets vilje i denne saken, er det en gigantisk og historisk overkjøring av 
lokaldemokratiet. Ettertiden vil felle en knallhard dom over sittende regjering om dere ikke 
respekterer folkets vilje. 
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