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Nasjonal ramme for vindkraft. Høringssvar fra
Ålesund-Sunnmøre Turistforening
Vi har ikke hatt kapasitet til å gjøre en grundig analyse av hele analyseområdet på Sunnmøre. Av
hensyn til landskap og friluftsliv kunne vi godt argumentert med at hele sunnmørskartet skulle vært
svart eller grått. Derfor må vi fremdeles vurdere eventuelle konsesjonssøknader for seg, og vurdere i
hvert enkelt tilfelle hvis detaljerte planer kommer.
Sett på erfaringer fra mer utbygde kystområder lenger sør i landet tviler vi på at det er mulig å
gjennomføre skånsom utbygging i enda mer kuperte kystområder her på Sunnmøre. Størrelsen på
vindmøllene virker å være økende, og med større vindmøller vil mer areal gå med, og
vindkraftanlegget vil være synligere på lenger avstand.
Kort vurdering av analyseområde 20.
I analyseområde 20 er det nordre del fra fylkesgrensa til Sogn og Fjordane og opp til Sula som er vårt
medlemsområde. Som nevnt i innledningen er det ikke blitt tid til å gjøre en grundig analyse av hele
området til sammen. Det vi kan være helt klare på er at vestlige delen av Sula kan tas vekk fra
analyseområdet, eventuelt skraveres grått, hvis det er noen hjelp i. Sula har et flatt platå, men svært
bratte sider til alle kanter. Med de veiene som er nødvendige i et vindkraftanlegg vil det bli enorme
skjæringer i fjellsidene uansett hvilken side av øya de kommer på. Det er også to naturreservat sør og
sørvest på øya som det vil være vanskelig å ikke berøre ved veibygging opp til platået vest for
Vardane. På øst- og nordsiden av øya er det helt uaktuelt med veibygging av denne størrelsen da
dette er et svært mye brukt turområde for veldig mange. Sula er et regionalt viktig friluftsområde for
hele Ålesundsområdet, og er også veldig synlig i innseilinga til Storfjorden/Geiranger.

Lignende problemstilling vil man også ha på Gurskøya, og ikke minst i det småkuperte terrenget i
Vanylven.

Ved eventuelle søknader vil vi måtte invitere frilufts-, miljøorganisasjoner og enkeltpersoner for å
kunne gi en god vurdering lokalt.
Generelt er vi skeptisk til omfanget og planene for vindkraft på land, og tviler på at dette er den rette
måten å dekke inn behovet for grønn energi på.
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