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Hei,  
 
Jeg ber om at dette registreres som innspill til pågående høring: EU-EØS energi. Forslag til revidert 
fornybardirektiv av 14. juli 2021. 
 
Etter at energiloven trådte i kraft i 1991, har liberalisering av kraftmarkedet, inkludert stadig mer 
kapasitet til å eksportere norsk kraft gjennom stadig flere "utenlandskabler", lagt press på norsk 
natur, gjennom utbygging av vindkraft, batterifabrikker og ikke minst utenlandskablene selv. Til tross 
for et større netto kraftoverskudd i Norge, styrer i stor grad markedet og EU, snarere enn norsk 
politikk hvor mye energi vi eksporterer til Europa, som igjen tømmer vannmagasinene, og som igjen 
gjør at markedskreftene i kraftbransjen og Statkraft, stadig "rasler" med trusler i media om 
strømrasjonering og sier at det haster med å bygge mer kraft i Norge etc, noe som for min del i stor 
grad minner om propaganda, for at kraftbransjen skal kunne bygge ned enda mer natur med 
inntektsgivende industri for eksport av kraft, med naturen som taper. 
 
De siste årene har både EU's ACER energipakke 3- og 4, nasjonal ramme for vindkraft på land, med 
flere utgjort en trussel for stadig mer nedbygging av den norske naturen for å kunne eksportere mer 
kraft til Europa. Nå truer en ny stor politisk avtale den norske naturen ytterligere: EU's nye/reviderte 
fornybardirektiv, som kanskje er den største trusselen mot norsk natur vi har sett på lenge.  
 
Man redder ikke verden ved å bygge ned naturen. Kraften bør bygges nær der den trengs, bla. for å 
unngå unødvendig strømtap i nettet ved overføring over store avstander, samt minimere 
infrastrukturen som kreves. Det er på tide vi begynner å sette et "tak" på hvor mye natur vi er villig til 
å ofre i Norge, for å forsyne Europa med strøm. 
 
mvh. 
Bjørn Liene Gundersen 


