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Til OED 
 
Som hytteeier på Øksendalsheia har vi havnet midt opp i Tonstad Vindpark. I denne heia er det 
spredt hyttebebyggelse. Grunnen til at vi har trivdes her og har brukt heia alltid, har vært stillhet og 
ro, naturopplevelser, langt vekk fra fjernsyn, bil, mas og jag. Helt til NVE bestemte at her skulle det 
stå vindmøller. Nå er fred og ro og naturopplevelser en saga blott. Fjelltopper er sprengt vekk og 
planert ut for å gi plass til vindmøller, veier bredere enn E39 anlagt, steinfyllinger går tvers over 
daler, våre moltemyrer er ødelagt og fylt med sprengt stein, dyrenes tråkk og menneskenes stier er 
ødelagt -- stengt. Heia er rasert, og det er uopprettelig! Nå kan vi ikke lenger stå ute i stillhet og nyte 
en himmel full av stjerner som eneste lyskilde, nå blir den forurenset av farget lys som beveger seg, 
ledsaget av lyd som aldri stopper. 
Til ettertanke: min søster, som har hytte i samme heia, søkte om å få bygge en tram på noen få 
kvadratmeter utenfor døra. Hun fikk avslag på den søknaden. Grunnen var at det ble skjemmende i 
naturen! 
Jeg kan forstå at dere kan sitte i Oslo og bestemme bygging av vindparker rundt omkring i landet. 
Dere vil jo ikke kunne se dem, høre dem og merke på kroppen hvor ødeleggende de er. Jeg vet at 
dere aldri vil bygge vindmøller på Karl Johan eller i Nordmarka. Der går naturlig nok grensa for dere. 
Men heiene dere tar til utbygging og rasering er alltid noens Nordmark! Øksendalsheia som er en del 
av Tonstad Vindpark er min og mange andres Nordmark! 
 
Til slutt en appell: stopp denne vanvittige raseringa av norsk natur! 
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