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Jeg anser det som uakseptabelt å sende de tre EU-direktivene ut på høring i 
sommermånedene med slik kort høringsfrist fra utsendelsestidspunktet den 
09.06.2022 til den 08.08.2022,  samtidig som dokumentene ikke foreligger på 
norsk.  
Skal det være en reell høring, må alle de tre nevnte direktivene være oversatt 
til norsk slik at det er mulig å ta stilling til det fulle og hele innholdet i EU-
direktivene. At den utsatte høringsfristen fra opprinnelig 08.08.2022 til nå 
den 22.08.2022 endrer ikke på dette.  
Det er fortsatt sommerferie for mange mennesker. 

Brudd på internasjonale konvensjoner. Naturødeleggende vindkraft 
begrunnes 

ofte ut fra klimakonvensjonen, men er i konflikt med biomangfold konvensjonen 
og den europeiske landskaps konvensjonen. 

Norsk natur er enestående. Ekte natur er en knapphetsressurs i Europa. Norsk 
natur er levested for mange arter og er en hovedattraksjon for mange turister. Vi 
bør fortsette å være Europas grønne hjørne og ikke ofre viktig natur for å bli 
Europas bitte lille batteri. Allerede i 1996 leste jeg i samfunnsboka for VK 1 at 
Norge skulle være ett land med fritt utsyn og natur for befolkningen og til glede 
for turister som ville gjøre landet vårt til ett godt sted å være og å bo. 
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Vindturbinene - Norge har et internasjonalt ansvar for den europeiske 
havørnbestanden. Hittil er rundt 60 havørn drept bare i vindindustriområdet på 
Smøla. Fra Sverige meldes det om at tiuren går i turbinene og forsvinner fra 
leikene. Fra Europa er det dokumentasjon på at store mengder flaggermus dør – i 
tillegg til omfattende fugledød. 

I Norge har vi minst 146 truede og rødlistede fuglearter.  

Norge er ei heller fullt medlem av EU etter to folkeavstemminger som sa klart 
NEI og i denne Høringsuttalelse vedr. Europakommisjonens forslag til endringer 
i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og 
bygningsenergidirektivet, står det klart og tydelig EU medlemsland. Og Norge 
er, jeg gjentar IKKE ett medlemsland i EU. 

Naturødeleggende vindkraft er ikke Grønn kraft. Flere vindturbiner er blitt satt 
opp der det er myr, som igjen inneholder karbon og ved utslipp av dette så er ikke 
levetiden til en vindturbin lang nok til å kunne gi gevinst.
Norge har allerede det grønne av det grønne og det er vannet vårt som er den 
reneste form for å lage strøm.
Vindkraft akselererer ødeleggelsen av både natur, klima og miljø.

– I dag er den største trusselen mot biologisk mangfold at vi bygger ned
arealene hvor artene lever. Da handler det om å ikke tillate store
byggeprosjekter i intakt og verdifull natur sånn som vi ser nå i Norge med
de planlagte vindparkene. Det blir viktig å ha en grundig kartlegging av
natur og arter og hvordan vi kan ta vare på dem.

I følge en rapport fra FN i 2019  var allerede 10 prosent av verdens 
plante- og dyrearter nærmest utryddet, etter at 50 forskere fra hele 
verden har undersøkt.  
Det var 10 tusen fuglearter og nå er det bare 40 % igjen. 
I tillegg er rundt én million av åtte millioner dyre- og plantearter truet. 
Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. 

Menneskelig aktivitet har medført omfattende endringer i tre firedeler av 
miljøet på land, og 66 prosent av marine miljøer. Nesten en tredjedel av 
alle korallrev og minst en tredel av alle pattedyr som lever i havet, er 
truet. 



Av de estimerte 5,9 millioner artene som lever på land i dag, er mer enn 
500.000 av dem i risiko for å bli utrydningstruet som følger av at 
levestedene deres forsvinner. 

Artene er avhengige av hverandre. Mister vi en art kan hele 
næringskjeden bli ødelagt, og hver art som forsvinner svekker 
sammenhengene i naturen som vi alle nyter fordeler av. 

Også mennesket er truet når naturen er truet. Mer enn to milliarder 
mennesker er avhengig av ved for å lage energi, mens fire milliarder er 
avhengig av naturmedisiner. Og uten pollinerende insekter er tre 
firedeler av maten vår truet. 

– Vi ødelegger selve grunnlaget som vår økonomi, levebrød,
matsikkerhet, helse og livskvalitet er bygget på.

- Ikke alle endringer i klimaets navn er til det beste for naturen. Fornybar
energi er blant de risikable tiltakene som ikke virker og som virker mot
sin hensikt.

Med vennlig hilsen

Gunn Kragh Eckell
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