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KOMMUNE og SANDE KOMMUNE - MØRE OG ROMSDAL 
 
Kategorier: Lilla kategori 
 
Ønsker med dette å bidra med høringssvaret Nei til landbasert vindkraft på Gurskøya, Herøy kommune 
og Sande kommune - Møre og Romsdal 
 
Den politiske ledelsen i både Herøy og Sande 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. Der møtes unge som 
gamle i skjønn forening. De siste årene har frivillige og ulønnede dugnadsarbeidere lagt ned en 
formidabel og vederlagsfri innsats for å rydde flere løyper, sette opp skilt, rasteplasser og ikke 
minst holde turkartet oppdatertt. 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.  
 
Med vennlig hilsen Thomas Kanestig , innbygger Tjørvåg 
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