
 

28.05.2019 

Til fylkesordfører-, fylkesrådmann-, fylkesutvalget i Møre og Romsdal   

og gruppeledere for politiske partier. 

 

NVEs nasjonale rammeplan for vindkraft  

Vi viser til foreliggende rammeplan for vindkraft som nå er på høring. 

Vi   -  Aksjonsgruppen -  og Arbeidsutvalget mot vindkraft i Aure (som i nærmeste framtid går 

sammen i Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure)  -  vil med dette legge fram våre kommentarer og 

innspill til det forliggende høringsutkastet.  

Våre kommentarer er knyttet til Avsnitt 46 (analyseområde 23): Grenseområdet mellom Trøndelag 

og Møre og Romsdal (kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal). 

Området omfatter tre mindre kommuner i Møre og Romsdal; den lille grensekommunen Aure, samt 

to andre kommuner som blir innlemmet i Trøndelag fylke fra 01.01.20. Våre kommentarer er 

primært knyttet til Aure kommune. 

I Trøndelag konsolideres nå kreftene i en omfattende og samlet motstand mot videre utbygging av 

vindkraftindustri på land. Saken skal behandles i fylkestinget 12. juni -19 og i sin innstilling til 

fylkestinget fraråder Fylkesrådmannen i Trøndelag den foreslåtte rammeplanen. Fylkesrådmannen er 

i tillegg også innstilt på å påklage eventuelle ytterligere konsesjoner for landbasert vindkraft.  

I Aure kommune skal det med bakgrunn i den allerede foreliggende konsesjonssøknaden for 

Skarsøya i Aure, samt NVE`s nasjonale ramme for vindkraft, gjennomføres en folkeavstemning om 

saken 09.09.2019. Begrunnelsen for at vi sender våre kommentarer til dere nå, er en antakelse om at 

Fylkestinget i Møre og Romsdal vil behandle saken før innbyggerne i Aure kommune har fått 

fremmet sitt syn.  

Svært mange vindkraftprosjekter som godkjennes i dag går på bekostning av natur-, friluftslivs- og 

reiselivsinteresser. For Aure med sin verdifulle, sårbare og vakre natur, sine attraktive friluftsområder 

og naturområder som skaper store verdier og mange arbeidsplasser, vil vindkraftindustri få store 

negative følger, jfr. vedlegg. 

Vi vil i det foreliggende begrense oss til 5 gode grunner for å si NEI til vindkraftindustri i Aure 

kommune.  Gjennom disse eksemplene mener vi å dokumentere at den foreliggende rammeplanen 

på flere områder er basert på et sviktende faktagrunnlag, samt manglende innsikt og forståelse for 

næringsliv og naturressurser i kommunen.  

Vår viktigste ressurs er en fantastisk natur og naturopplevelser. Vi oppfordrer Fylkestingspolitikerne 

til å slå ring rundt en bærekraftig utvikling i naturskjønne Aure!  

Vi vil om mulig - svært gjerne få møte fylkesutvalget for en dialog om denne viktige saken. 

På vegne av Arbeidsgruppen og Aksjonsgruppen Mot vindkraft i Aure. 

mvh 

Torunn Herje 

 



FEM GODE GRUNNER!! 

Derfor må Møre og Romsdal fylkeskommune si NEI til foreslåtte ramme for vindkraft på land:  

 

REISELIV / TURISME  

1. Nordmøres stolthet - Fjordruta - i fare!  

Fjordruta er av DNT valgt som SignaTur og er av nasjonal verdi. Det er en av de ypperste langturene i 
Norge som gir spektakulære vandreopplevelser. Fjordruta, som nordmøringer virkelig kan være 
stolte av, med løypenett og hytter i flott fjordnatur, ligger for det meste innenfor det området som 
NVE anbefaler for vindkraft på Nordmøre.   

Møre og Romsdal fylkeskommune har i løpet av planprosessen klart presisert verdien av denne ruta: 
«Fjordruta er Kristiansund og Nordmøre Turistforening sitt flaggskip og femner areal i Halsa og Aure 
kommunar. Denne ruta har blitt svært populær, særleg på barmark. Også her er publikum frå andre 
delar av Norge og dels utlandet. Dette området femnar også areal som i dag stort sett er fritt for 
inngrep frå før.»  

En industriutbygging av fjellområdene i Aure vil være totalt ødeleggende for ruta. Da snakker vi både 
om direkte utbygging der ruta går, og visuell forurensing i tilknytning til den. Vindturbinene skal i 
henhold til rammeplanen pga topografien plasseres i fjellområdene og blir med det svært synlige og 
tilstedeværende i hele kommunen.  

2. Fylkets største hyttekommune - Aure – i fare!  

Hytteturisme og vindkraftindustri er ikke forenlig. Aure er den største hyttekommunen i Møre og 

Romsdal, og ligger på topp blant 56 kommuner på norskekysten fra og med Sogn og Fjordane i sør til 

og med Sør Helgeland! Det er nesten like mange hytter / fritidseiendommer (1486) som boliger / 

leiligheter for fastboende (1613) i Aure kommune i 2019 (ref. Statistisk sentralbyrå, temaside hytter / 

fritidsboliger). Aure kommune er følgelig en hyttekommune i særstilling. 

Dette dreier seg ikke om utleiehytter, men det særnorske fritidsboligfenomenet «familiehytter» - i 

forskningen omtalt som «andrehjemsfenomenet». De omtales også som deltidsinnbyggere. 

Rekreasjon og naturopplevelser står sentralt, mange har familiær tilknytning og relasjonen til stedet 

er sterk og viktig.  

Fritidsboligfenomenet genererer gode lokaløkonomiske effekter. Etterspørselen fra fritidsboligeiere 

og -brukere retter seg mot både bygg- og anleggssektoren, lokal konsumvaresektor og kommunal 

service og forvaltning.  

Aure kommune har satset og satser på fritidsboliger som utviklingsstrategi jfr. blant annet «Strategisk 

næringsplan 2018 – 2029»: «Aure har som ambisjon å ha en betydelig vekst som hyttekommune ..» 

En planlagt og balansert utbygging over mange år i Aure har skapt betydelige ringvirkninger for det 

lokale næringslivet. Potensialet for videre vekst er stort. Flere sier de kan tenke seg å bruke hytta 

enda oftere, noe som er i tråd med den nasjonale trenden. 

Aure Næringsforum fikk i 2016 gjennomført en hytteundersøkelse.  Omregnet til antall hytter / 

fritidsboliger i 2019, viser undersøkelsen at hytteeierne lokalt kjøper varer og tjenester årlig til en 

verdi av kr. 109 mill. I tillegg kommer 20 – 25 årsverk i bygg og anleggsnæringen, samt 47 lokale 



årsverk / arbeidsplasser. 47 % av hytte / fritidsboligeierne er bosatt i Trondheim. Dette gir derfor 

også en reell verdiskaping i Møre og Romsdal.  

Dette er en type turisme som ikke er forenlig med etablering av vindkraftverk (jfr. blant annet 

adm.dir. i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold). En etablering av Aure som vindindustrikommune vil 

derfor få dramatiske følger for lokalsamfunnet med stagnasjon i videre utbygging av hytter, samt 

kraftig reduksjon i bruk av eksisterende fritidsboliger. Følgene vil bli en markant nedgang i 

vareomsetning og tap av mange lokale arbeidsplasser, samt redusert skatteinngang.  

Kommuneøkonomien forutsetter en helhetlig, langsiktig og forutsigbar politikk. Konsolidering av 

eksisterende næringsliv / arbeidsplasser er det primære!  

 

Turisme / reiseliv – store mangler i NVE`s rammeplan: 

Innledningsvis i «Delrapport Reiseliv» som følger NVE`s rammeplan for vindkraft legges følgende 

premiss til grunn:  

«Rapporten er rettet mot den næringsmessige siden av reiselivet. Varehandelen ansees ikke her som 

en del av reiselivsnæringen og NVE vurdere ikke virkningen for hytteliv som en del av denne 

rapporten.  

Konsekvensutredningen er følgelig bygd på feil premisser og gir med det feil konklusjon. Den fanger 

ikke opp hva slags turisme som faktisk bedrives i Aure kommune – og i en rekke av de andre, små 

kystkommunene som nå karakteriseres som velegnet for vindindustrietablering. Det 

reiselivssegmentet som rammeplanen baserer seg på er hoteller og andre utleievirksomheter, og 

konklusjonen er at vindkraft forstyrrer reiselivet i liten grad. Fisketurister fra Nord og Mellom Europa 

er opptatt av fiske, og hotelleiere er fornøyd med økt omsetning i anleggsperioden. Dette er 

imidlertid en type reiselivsnæring som i liten grad preger de små kystkommunene, inklusive Aure.  

Konsekvensutredning for reiseliv / turisme danner derfor ikke et sannferdig beslutningsgrunnlag og 

er slik ubrukelig. Det er kritikkverdig at utreder ikke har satt seg bedre inn i de overordnede 

realitetene i analyseområdene som er utredet.  

Det er også overraskende at de har valgt å sette til side fylkeskommunens tydelige innspill tidlig i 
planprosessen om å hensynta Fjordruta og dermed tatt Aure ut av Rammeplanen.  

At hele 7 av de 12 hyttene på Fjordruta ligger på nordsida av fjorden er ikke nevnt i planen, men 
burde selvfølgelig bety at dette området burde vektlegges like mye som området sør for fjorden fra 
Halsa til Rindal og over mot Vinjeøra. Dette området beskrives i planen som et viktig turområde med 
blant annet turruter og overnattingshytter og er ifølge Miljødirektoratet av regional/nasjonal 
betydning.  

Vi kan ikke se bort fra at mangel på lokalkunnskap hos utreder kan være noe av årsaken til at Aure 
kommunes areal ikke har blitt ekskludert. Dette med bakgrunn i at Aure kommune ikke selv har 
sendt inn innspill til NVE i tilknytning til prosessen. Aure kommune har heller ikke ferdigstilt sine 
planer knyttet til verdisetting av friluftsområder, et planverk som Miljødirektoratet har pålagt alle 
kommuner å gjennomføre, og som Miljødirektoratet har lagt til grunn i arbeidet med nasjonal ramme 
for vindkraft. Opprinnelig skulle planen for Aure ha vært ferdigstilt i 2018, men den er fortsatt under 
arbeid.  

 



NATUR- OG MILJØFAGLIGE HENSYN 

 

Vi har full tillit til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i sin høringsuttalelse til NVE`s rammeplan for 

vindkraft vil følge opp de mange vesentlige mangler som framkommer av foreliggende rammeplan. 

Med dette vil vi gjøre fylkeskommunens politikere oppmerksomme på noen av disse:  

 

3. Viktige reproduksjonsområder for havørn – i fare! 

NVE`s rammeplan påpeker følgende, sitat: «Videre er Trøndelags del av det utpekte området viktige 

leveområder for vandrefalk, havørn og kongeørn med mange registrerte hekkelokaliteter». 

Dette gjelder i høy grad også Møre og Romsdals del av det utpekte området, men det er utelatt i 

planen!  

Vi viser her bl.a. til Fylkesmannen i Møre og Romsdals uttalelse i 2010 på daværende plan om 

etablering av vindkraftverk på Skarsøya i Aure:  

«Etter ei samla vurdering vil vi rå i frå at det blir gitt konsesjon til etablering av Skardsøya vindpark. 

Dette ut frå prinsippa i naturmangfaldlova om mellom anna føre-var ( § 9) og økosystemtilnærming 

og samla belastning (§ 10). Grunngjevinga er særleg området sin verdi som reproduksjonsområde for 

havørn, og at den regionale bestanden alt vert påverka og hausta av liknande inngrep i nærliggande 

øykommunar. Uvisse knytt til effekten av hangvind tilseier dessutan ut frå ei førevar-haldning at ein 

bør vere spesielt tilbakehalden med oppføring av vindturbinar i dette området (jfr. 

naturmangfaldlova § 8)». 

Øyene Smøla, Hitra, Frøya, Skarsøya og det nære fastland i Aure har den største tetthet av havørn i 

forhold til areal nasjonalt! Dette forplikter. Opplysninger er hentet inn fra forskere som kjenner 

området spesielt godt. Havørn og andre fugler «beskattes» nå sterkt av etablerte vindkraftanlegg i 

området, bl.a. på Smøla og Hitra. NINA har dokumentert konsekvenser for fugl på Smøla etter at 

vindkraftindustrianlegget er etablert, med følgende resultat: over 100 havørn er drept av 

vindturbinene! En stor mengde er også påført store skader og lidelser. I tillegg er over 200 liryper 

drept, flere ulike falketyper mm.  

 

4. Unike naturreservat – Ramsar-område - i fare! 

NVE`s rammeplan nevner et landskapsvernområde i den østlige delen av det utpekte området.  

Naturreservatene Melland og Mellandsvågen (Ramsarområde) vest på Skarsøya i Aure kommune er 

utelatt i planen!  

Dette til tross for at betydningen av Ramsarområder nevnes spesielt i fagrapporten. Reservatene 

omfatter bl.a. viktige områder for sjøfugl og våtmarksfugl. Flere av vegetasjonstypene i området 

regnes også som truede.  

Mellandsvågen naturreservat med tilhørende dyrelivsfredning ble formelt opprettet ved kongelig 

resolusjon av 27. mai 1988, som en del av verneplan for våtmark i Møre og Romsdal. Mellandsvågen 

ble i 1996 også utvalgt som Ramsarområde. Et Ramsarområde er et våtmarksområde av 



internasjonal betydning. Konvensjonen legger særlig vekt på områdenes betydning for vannfugl. 

Naturreservatene og tilhørende område med dyrelivsfredning er meget viktige for overvintrende 

fugl. Fuglene som overvintrer her kommer fra Sibir og Grønland/Nord Amerika. 

Melland naturreservat ble formelt opprettet ved kongelig resolusjon av 8. november 2002, som en 

del av verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal. Reservatet dekker et areal på ca. 960 

dekar, av dette ca. 520 dekar sjøareal. Arealet for tilknyttet dyrelivsfredning er 12161 dekar. Melland 

naturreservat ligger inntil Mellandsvågen naturreservat og både utfyller og supplerer dette.  

 

5. Fylkets rikeste kystfuruskog – i fare! 

Aure kommune er den kommunen i Møre og Romsdal fylke som har de største biologiske verdiene 

knyttet til kystfuruskog. Naturtypen er av vesentlig nasjonal verdi og det er viktig å ta vare på den! 

(Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2010).  

Den viktige kystfuruskogen er utelatt i planen!  

Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene samfunnet står overfor. FN-rapporten 

som kom 6. mai 2019, viser at arealendring og tap av artenes leveområder er den største trusselen 

mot naturmangfold.  

Skoger er unike biotoper med ekstra stort biologisk mangfold!  I de fuktige og vintermilde skogene på 

Vestlandet er det et særegent artsmangfold med mange rødlistede arter. Når skogen får stå uberørt, 

fungerer økosystemet, når skogen blir borte blir også artene borte. De siste 100 årene har omkring 

80% av de unike kystregnskogene i Norge forsvunnet og i dag er den norske regnskogen på rødlista.  

Trær er CO2 fangere. Når skogen hugges frigjøres karbondioksid som har vært lagret i skogen og går 

opp i atmosfæren. Samtidig som vi hugger ned egne skoger, bruker Norge milliarder av kroner i et 

forsøk på å redusere tap av verdens regnskoger (til nå over 23 milliarder hovedsakelig i Brasil).  

Vi må ta vare på den unike kystfuruskogen i Aure kommune!  

 

Natur og miljøhensyn – store mangler i NVE`s rammeplan: 

Industrialisering av Aures fjellområder vil gi store tap av inngrepsfri natur og endre landskapet for 

alltid; flora, fauna og landskapsformasjon. Landskapet er enestående levesteder for en rekke 

spesialtilpassede arter og er svært verdifullt for friluftsliv og rekreasjon.  

Mellandsvågen på Skarsøya i Aure er fredet i henhold til Ramsarkonvensjonen. Betydningen av 

Ramsarområder omtales i Fagrapporten om fugl som følger NVE`s rammeplan, men dette forhold er 

ikke hensyntatt i rammeplanen:  

«For de aller viktigste våtmarksområdene i verden er det enighet mellom landene at det skal gis en 

spesiell beskyttelse og status. Disse kalles Ramsarområder og er vernet i henhold til 

Ramsarkonvensjonen. Områdene som er valgt ut regnes som særlig viktige for fugler regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal beskyttelse. Våtmarksområder har stor 

betydning som habitat for flere ulike arter migrerende fugler gjennom ulike deler av året: som 

rasteplass under trekket vår og høst, som hekkeområde i sommersesongen, som myteområde en kort 

periode på sommeren, eller som overvintringsområde… KLD har i sitt oppdragsbrev til 

Miljødirektoratet presisert at innsigelsesrundskrivet (T-2/16) er målestokken for det nivået som bør 



utløse bekymring for miljøverdiene. Utvelgelsen av de mest konfliktfylte områdene vil derfor baseres 

på lokalisering av større områder som utpeker seg som særlig viktige for fugl. Ramsarområder, 

områder definert som viktige fugleområder (IBA'er), og naturområder med viktig funksjon som 

forflytning- og spredningskorridorer vil være eksempler på aktuelle områder i en slik vurdering».  

Hjortestammen i Aure kommune var i 2018 den nest største i Møre og Romsdal fylke, og jakt er en 

sentral del av friluftslivet her og en viktig inntektskilde. Det ble i 2018 totalt i fylket felt 12.285 hjort, 

hvorav Ørsta (1061) og Aure (1047) var de klart største kommunene. 

Dette kan ikke Møre og Romsdal fylkeskommune akseptere! 

Rammeplanen bærer preg av store mangler på innsikt i de kvaliteter Aure kommune faktisk 

representerer. Årsaken kan være, som tidligere nevnt - mangel på tilgjengelig planverk som 

grunnlagsdokumentasjon i planprosessen. Følgelig står vi her overfor store kunnskapshull som kan og 

må tettes! Det blir derfor svært viktig at relevante fagetater i kommunen og fylket nå fremlegger god 

og grundig faktainformasjon som grunnlag for endelig beslutning slik at Aures unike natur og 

eksisterende næringsliv vernes mot den vindindustrietableringen som planlegges.  


