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Som privatperson og  finnmarking vil jeg herved avgi følgende høringsuttalelse. 
 

Finnmark har noen av de siste villmarkspregede områder i landet vårt, men er 
utpekt som et lett tilgjengelig og vindrikt område, velegnet for utstrakt og 

ødeleggende vindindustri.  
Naturen i Finnmark er karrig og sårbar i vindutsatte områder og det vil ved 

vindindustriens endeligt gå mange generasjoner før de enorme naturskadene er 
reparert, hvis det i det hele tatt går an å reparere. Spørsmålet er også HVEM skal 
betale og utføre arbeidet? Nasjonale og multinasjonale selskaper, som har 

slått driften konkurs, vil aldri åpne sine konti i skatteparadiser for  
reparasjon av norsk natur. 
OED må derfor avslå konsesjonssøknader for hele Finnmark. 
 

• Nei til forenklet konsesjonsprosess 
Den korte saksbehandlingstiden for vindindustriprosjekter på 0,5 til 2 år som 

foreslått av EU-kommisjonen, vil forverre prosessene som fra før av har vært 
svært dårlige og mangelfulle. 
Det er derfor overmåte viktig at konsesjonsprosessen heller utvides og at 
befolkningen gis utvidede muligheter til høring, helt i tråd med intensjonene i 
Stortingsmeldinga om nytt lovverk for vindkraft. 
  
• Nei til økt eksport av strøm på bekostningnatur! 
 av Vindindustri båndlegger enorme områder som gjøres ubrukelige for 
befolkningen generelt og friluftsfolk og reindriftsnæringen spesielt. 
 

• Norge skal ikke være et kraftproduserende underbruk av EU! 
Det norske folk har to ganger sagt NEI til regjeringens og stortingets 
folkeavstemning om EU- medlemskap. EØS- avtalen fremstår nå som om vi var 
snikinnmeldt i EU og EU overstyrer norsk energipolitikk. 
 

Høringsfristen er altfor kort i dette forsøk på "stille" maktovertakelse og høringen 
er lagt til sommerferien. Dokumentene er ikke offisielt tilgjengelig på norsk, men 

er oversatt til norsk av frivillige og entusiastiske personer. 
Alt dette diskrediterer Olje og energidepartementet. 
 

Vadsø, den 21.08.2022 
Kjell Magne Stålsett 
 


