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Forord: 

Jeg tar meg tid til å levere nok et innspill til dere vedr. vindkraft på land. Denne 

gang alene. 

Dette omhandler mer om hva naturen betyr for mange av oss nordmenn og at vi 

setter stor pris på å være ute i naturen. Den beriker og gjør oss godt. Vi har alltid 

hatt tilgang til uberørt natur i vår nærhet. Vindkraftutbyggingen som pågår i våre 

kommuner tar fra oss den muligheten på sikt. De få INON områdene som vi har 

igjen i Agder skrumper stadig inn. At det er nettopp i disse områdene som er 

ønsket for vindkraftutbygging er svært provoserende. Det er også lite 

framtidsrettet med tanke på at det biologiske mangfoldet er svært truet.  

Jeg ønsker i dette innspillet å få fram hva naturen og friluftsliv betyr for 

mange av de som bor i Norge. Viser bilder i fra våre naturområder i Lister, 

barnevandringstien og noen bilder fra vindkraftanlegg. Foto: Sveinulf Vågane 

Mitt engasjement mot vindkraftutbygging og bevaring av vår uberørte 

natur startet i utgangspunktet for mange år siden. Men har ligget i dvale i 

flere år siden det ikke var aktuelt. Nå med Nasjonal ramme for vindkraft 

på land, og selv som en berørt grunneier har jeg og min mann Svein gjort 

alt det vi kan for å bevare våre resterende uberørte naturområder i Agder.  

Det er et stort engasjement over hele Norge fra alle de områdene som er 

sett som svært godt egnet for vindkraft fra NVEs side. Det er utrolig mange 

som er direkte berørt av vindkraftplanene, og de fortjener alle å bli hørt.  

Nå ser vi fram til en klok beslutning i fra deres side når dere har gått 

igjennom alle innspillene. Ønsker dere en riktig god lesning. Det blir 

sikkert veldig interessant og lærerikt.  

 

 



Innledning. 

Jeg er i utgangspunktet ikke en person som var vant med å skrive leserinnlegg eller å 

være aktiv på sosiale medier. Men disse vindkraftplanene for Norge vekket noe i meg. 

Her ble jeg bare nødt til å være med på å gjøre min del og bli engasjert i en så viktig sak 

som dette er. Selv om dere sier at det ikke er en plan for utbygging så er det en 

krigserklæring mot oss som er berørte. Vi kjemper for våre naturområder og hjemsteder.  

Vindkraftutbygging i et uberørt naturområde er et område før og et etter. Her handler det 

om å være eller ikke være. 

Jeg kunne tenke meg å stille noen spørsmål innledningsvis som jeg har undret meg 

over, og som jeg gjerne skulle ha fått svar på. 

Hvorfor brukes ordene vindmøllepark og vindmøller når det egentlig er vindkraft industri 

områder og vindturbiner?  

Hvorfor har ikke det norske folk fått presentert en skikkelig dokumentarserie gjennom 

eksempelvis NRK om vindkraftutbygging fra A – Å slik at alle fordelene og ulempene ble 

skikkelig belyst? 

Dette kunne ha bli gjort for årevis siden og på den måten ha unngått alle de konfliktene 

som det er rundt vindkraft i dag. Det er en gjentagelse at politikere og innbyggere føler 

seg lurt av utbyggere og de prosjektene som er blitt presentert. De har ikke fått det som 

utbyggere har lovet. Hadde dere gjort jobben med å opplyse ordentlig så kunne mye av 

dette vært unngått. Nå sitter vi med mange vindkraftprosjekter som aldri skulle ha vært 

utbygd, og ikke minst konsesjoner som aldri skulle ha bli gitt.  

Hvorfor ble Agder invadert av utbyggere lenge før Nasjonal ramme for vindkraft ble 

presentert den 1 April 2019? Her hjelper det ikke å si at det er gode vindforhold etc. 

Hvorfor har dere tillatt at private utbyggere har terrorisert oss på den måten som noen 

av dem har gjort? De har nærmest sloss om våre områder. Dette har vært en stor 

belastning for oss alle som er berørt. Noen av utbyggere har først gått i det stille og prøvd 

å få til avtaler med grunneiere før det er allmenn kjent for de andre. Alt for å få en avtale 

på plass slik at de resterende grunneiere som er imot står maktesløse tilbake. Jeg tror at 

de selskap som har stått for naturødeleggelser i slik en stor skala i Norge vil få et svært 

dårlig ettermæle som vil ramme dem hardt i tiden framover.  

Hvorfor har vi til tider opplevd at det har vært vanskelig å få ut informasjon om vindkraft 

i media? Jeg kan eksempelvis nevne at riks media og andre store aviser uteble den 8 

september 2019 på Stortinget når det var et storslagent engasjement fra hele landet mot 

vindkraft. De hadde fått beskjed om det på forhånd. Det hjelper lite å si at de ikke hadde 

kapasitet pga valget og hundesaken. Det er en prioriteringssak og det må da være ekstra 

tilkallingsvikarer å innhente ved behov? 

Var det bevisst at vindkraftsaken og motstand mot vindkraft kom i skyggen av 

bompengesaken før valget? Det hjalp heldigvis ikke uansett her i våre områder.            

De fleste av de politiske partiene som var mot vindkraft gjorde det svært bra. At det til 

tider har blitt lagt lokk på vindkraftsaken har bare gjort at trykket har blitt enda større. 

Nå har det eksplodert. Motstanden kan ikke lenger holdes skjult.  

 



Det norske folks forhold til naturen. 

Det norske folk har alltid hatt et forhold til naturen. Vi er kjent for å være glade i natur og 

friluftsliv. Det er nok heller ikke uten grunn at vi har hatt og har mange flotte idrettsutøvere som 

utmerker seg eksempelvis på ski og i andre vintersporter. De har ofte kommet i fra de indre 

bygder i Norge og har hatt sin oppvekst i naturskjønne og til tider barske vinterforhold.  
Norge har et landskap med dype og lange fjorder, vakre fjell og vidder, flotte rene fiskevann og 

elver. Naturskjønne strender og vi er rike på mange naturressurser. Vi har et land som vi i 

årtider har vært stolt av å tilhøre. Rykte om dens skjønnhet har for lengst nådd utlandet og det 

er ikke uten grunn at mange turister kommer for å oppleve den uberørte naturen som vi 

fremdeles har noe igjen av. For den skrumper jo stadig i takt med alle vindkraftanleggene som er 

blitt bygd og som bygges nå i dag.  

Naturen har en magi og en skjønnhet som tilfredsstiller oss på en helt annen måte enn det en 

bytur kan gjøre. Det kan vi aldri komme bort ifra. Varer forhandles og fortæres. Naturen vår vil vi 

ikke ha som en handelsvare fordi den er en livsnødvendighet og en fellesarv for hele landet. Men 

det er faktisk det dere gjør ved å gjøre om naturen vår til en salgsgjenstand som igjen gjøres om til 

store industriområder og som utbyggere selger til utlandet.  

Det er heller ikke uten grunn at nordmenn har lange tradisjoner med å ha hytte på fjellet eller 

med sjøen. Det er en rekreasjonsplass med nærhet til naturen der en sliten sjel kan samle nye 

krefter til en ny hverdag med alt hva det bringer med seg.  

Vi skal heller ikke så veldig langt tilbake i tid for å se hvor avhengige vi var av det naturen hadde 

å bringe. Norge har vært et svært fattig land og den tid var naturen utrolig viktig del for at en 

skulle klare seg.  

Jeg kommer selv fra en slektsgård der eiendommen er splittet opp og der bruken er plassert 

langt ifra hverandre.  Det har sin grunn fordi de forskjellige eiendommer bød på forskjellige 



kvaliteter og rikdommer fra naturen som en familie trengte for å være i stand til å klare seg.  Det 

var ikke slike støtteordninger på samme måte som vi har i dag. En plass så fikk de tak i torv og 

ved for brensel, en annen plass ga mulighet til fiske, en tredje til slåttemark og beite for dyrene. 

Og en fjerde mulighet til å få tak i molter, bær og slåttemyrer med høyløer der de kunne frakte 

høy til dyrene sine.  

På disse heiene og fjellene har våre forfedre måtte kjempe for tilværelsen på en helt annen måte 

enn oss. Men de hadde en frihet, ro og mulighet til å søke stillhet i en annen grad enn vi har i 

dag. Og jeg tror de var tilfredse med det. Hadde en mat, varme, husly og det meste til det daglige 

så var det som regel nok for de fleste nordmenn i de tidligere tider.  

I dag er det en generasjon som bare vil ha mer og mer og aldri får nok.  Hvorfor er det så lite snakk 

om å forbruke mindre og være mer nøysomme? Hvorfor er det alltid snakk om å få mer energi? 

Finnes det ikke grenser for grådighet i dette samfunnet lengre? For det er noen vinnere og noen 

tapere i denne kampen. Utbyggere er blant de få som beriker seg på de andres ulykke. Det kan 

ikke bortforklares. Det er også kraftleverandører som nå skor seg på at «alt skal være elektrisk».   

Det er forresten en stor gambling. Vi kan ikke belage oss på kun strøm. I en krisesituasjon kan det 

lett å slå ut landet vårt fordi det meste er blitt elektrifisert. Vi blir et utrolig sårbart land. Vi må også 

ha alternative kraftkilder.  

Disse heiene og fjellene som våre forfedre har levd og kjempet er en del av oss og vår identitet. 

Legg eksempelvis merke til serien «Alt for Norge», og hvor uendelig glade de norskamerikanerne 

er når de får komme til Norge og får kjenne til sin slekt. De er alle utrolig beveget og som regel så 

renner tårene fritt når de får se og kjenne sine røtter. Noen kommer tilbake til gårder som står 

nokså intakt dersom de har blitt vedlikeholdt. Det er ikke så mye som har forandret når det 

gjelder naturen. Det er som å gå tilbake i tid og se for seg hvordan deres forfedre hadde det.  Hva 

om det var vindturbiner og store naturødeleggelser som var det første de møtte i nærheten av 

deres oldeforeldres hjemplass?  Hadde opplevelsen vært like sterk da? 

Våre forfedre har kjempet for at vi skulle ha vår frihet under den 2 verdenskrig. Det var en veldig 

dyr pris med mange tapre mennesker som har måtte gi sitt liv for at Norge skal være et 

selvstendig land og selv ta sine avgjørelser. Det å ødelegge våre uberørte naturområder og selge 

dem til utlandet er et stort svik mot oss og det norske folk.  Her tar dere av det urnorske og av de 

eldgamle fjell som er en del av den norske kulturarv og arvesølv og sprenger det bokstavelig talt i 

fillebiter. Dette er en ufattelig dårlig respekt og forvaltning av naturen, kulturhistorien og det 

norske folk. Dere er satt til å tjene det norske folk, men virker mer opptatt av å tjene EU og 

utbyggere.  

Er det rart at folket kjemper en desperat kamp for å bevare deres hjemsteder og naturområder? 

Dere burde virkelig være stolte av det norske folk som virkelig kjemper for å bevare noe av det 

aller viktigste vi har for oss og fremtidige generasjoner. Det er både unge som eldre som kjemper 

for det de har kjært og som står på barrikadene. For de som skulle ha gjort det har gått av vakt.  

Vår uberørte natur er uerstattelig og kan aldri veie opp for noe så forgjengelig som penger. 

Hadde som tidligere nevnt ingen kjempet for vår frihet under 2 verdenskrig så hadde utgangen 

blitt en annen. Hvis vi ikke kjemper så ser det veldig dårlig ut for vår resterende uberørte natur. 

For utbyggere kjenner ingen begrensning. Er det penger å tjene så er det bare å kjøre på uten 

omtanke for verken natur eller menneskene som bor der. For som jeg sa til en. Det må da være 

annet å finne på dersom det ikke var for de tjener seg søkkrike på disse vindkraftprosjektene.  

NVE har godkjent flere prosjekter som ikke burde fått konsesjon fordi rapportene som er 

utarbeidet som grunnlag er alt for dårlige og står ikke i stil til det som virkelig er av verdi i disse 

naturområdene som de vil ha til vindkraftutbygging. (Miljødirektoratets rapport fra 2015) 



Er dere klare over at dere ødelegger friheten og gleden for flere av det norske folk ved denne 

vindkraftutbyggingen? Dette går ut over livskvaliteten til mange berørte. Bare det å stå i denne 

vindkraftkampen som vi har gjort intensivt i snart ett år har tatt det meste av vår fritid. Og det 

har også tatt tid fra vår hverdag når vi skulle ha vært i jobb. Dette kan de vi kjenner bekrefte. Det 

har vært det siste vi tenker på om kvelden og det første som vi tenker på om morgenen. Slik tror 

jeg mange av vindkraftmotstandere har det rundt om i Norge. Og dette tar på i lengden og går ut 

over livskvalitet og helse. Det kan bli dyrt for helse Norge i lengden hvis dette får fortsette 

framover.  

Vi er mange i Norge som gjør dette frivillig uten betaling for å redde naturen, mens 

utbyggerselskaper tjener seg søkkrike for å ødelegge den. For et stort paradoks.  

Vi har savnet et engasjement fra mange stortingspolitikeres side i lang tid når det stormet som 

verst vinteren 2018/2019.  Det var utbyggere og vindkraftplaner overalt i Agder.  Det var taust 

lenge selv om en tok kontakt med stortings politikere. Det tok lang tid før i det hele tatt noen 

reagerte. Nå er det på tide at dere tar ansvar og stopper denne galskapen før det er for sent. Den 

resterende uberørte naturen må fortsatt få være uberørt nå. Nok er nok.  

Vindkraftutbyggingen vil også til sist ramme alle innbyggere i kommunen og de omkringliggende 

kommuner. For det som skjer i en kommune vil ødelegger også for de andre. Går du heie turer i 

Agder så ser du allerede nå vindturbiner på milevis avstand. Mange flere hytteeiere i Agder får 

ødelagte rekreasjonsområder når Tonstad Vindkraftanlegg oppfører sine mange vindturbiner i 

Flekkefjord og Sirdal Kommune i disse dager.  

Dere taler så varmt om at vi må betale prisen for «det grønne skiftet». Hvem er vi? 

Vi i Agder har allerede betalt vår del av vindkraftutbygging for lengst i tillegg til å bidra med 

vannkraft. Det er en meget høy pris vi har betalt for flere vindkraftanlegg.  Vi har Lindesnes, Lista 

og Tonstad som nå blir bygget ut. I tillegg så ligger Egersund/Tellenes i vår nærhet. Vi trenger 

ikke flere vindkraftanlegg hos oss.  

Hva har dere i Oslo bidratt med? 

Når dere inne i Oslo taler som vi så ser jeg lite til vindkraftutbyggingsplaner og utbygging hos 

dere. Dere sier at det ikke er nok vind. Det er da pussig. Holmenkollrennet blir jo stadig hen 

avlyst pga vind. Og om det er manko på vind så øk høyden på vindturbinene. Slik som dere gjør 

her i våre områder. Det må jo være svært positiv for Oslos borgere å få nærstrøm.  For ikke å 

snakke om de fantastiske turveiene dere får.  Hvis dere mener at vi må betale prisen så er det på 

tide at dere bygger ut i nærheten av dere selv og i deres rekreasjonsområder.  Da får vi se om 

dere virkelig mener alvor. Så får vi se hvor positiv dere og de «såkalte meningsmålingene» om 

vindkraft da vil vise. Det ble jo ramaskrik pga Røkke ønsket å bygge et bygg på ca 200 mtr i 

nærheten av Fornebu hos dere. Det står jo da i det minste stille og lager ingen lyd. Det gjør ikke 

vindturbinene. 

Det kan være lett å sitte i sin stol på kontoret med et kart foran dere og godkjenne søknader på 

vindkraftplaner i bygder og landsdeler der dere selv ikke bor eller kanskje reiser. Men vil dere selv 

ha vindturbiner i deres rekreasjonsområder og bosteder? 

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. 

 Arnulf Øverland -1937- 

http://www.barnasrett.no/Dikt/du_ma_ikke_sove.htm 

 

http://www.barnasrett.no/Dikt/du_ma_ikke_sove.htm


Barnevandringstien 

Barnevandrerstien krysser 2 fylker og 8 kommuner gjennom Agder. Den er totalt 

136 km lang og delt inn i 7 etapper som passer for dagsturer. Stien er merket, og 

kart over de ulike etappene finner du på deres hjemmesider. Info nedenfor om 

barnevandringstien er også hentet der. 

https://www.barnevandring.no/barnevandrerstien 

Ekstern info: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Barnevandringer 

https://snl.no/barnevandring 

Følgende etapper går i gjennom Kvinedal, Hægebostad, Audnedal kommune 

1.etappe: Kvinesdal - Snartemo 11 km  

2. etappe: Snartemo - Konsmo 18 km  

3. etappe: Konsmo – Laudal 11 km 

Som vi ser i teksten ovenfor så er dette med barnevandringstien spesielt og unikt her på 

Sørlandet og er en del av vår kulturarv i Agder.  

Vindkraftutbygging med både store naturinngrep og med de store vindturbinene vil 
visuelt og støymessig komme til å ødelegge opplevelsen når en benytter seg av 

barnevandringstien. Det vil ikke være så mye som vil minne om tidene på 1800 tallet. 

Barnevandringsstien med vakkert naturlandskap på Sørlandet ønsker å ta vare på slik 

den er nå uten de massive naturødeleggelser som vindkraftutbygging gir oss.  

Barnevandringen på Agder er også spesielt godt kjent gjennom den norske filmen:  

Yohan – Barnevandrer fra 2010. 

 

Historien om barnevandrerne 

Kontrastene mellom dagens velferdssamfunn og Norge på 1800 tallet er store. 
Barnevandringen oppstod i en landsdel hvor mennesker levde i generell fattigdom, 

mange i stor nød. Årsakene er sammensatte, men begrunnes gjerne med en uvanlig 
sterk befolkningsøkning i området, og gårder som stadig ble mindre. Flere familier i 

indre bygder vest på Agder måtte sende de eldste barna til Austlandet - Kristiansands 
området og østenfor - for å arbeide. Her var gårdene gjennomgående større og 

menneskene mer velstående. 

Slik oppstod begrepet barnevandring. Barn som vandret var helt ned i 7 års alderen, 
og på Austlandet arbeidet de med fjøsstell, matlaging, slåttonn, snekring og gjeting. 

Barna vandret mellom 15 og 20 mil, som oftest flere i samme følge. De dro hjemmefra 
i april og vendte gjerne ikke hjem igjen før i november. Fenomenet på Sørlandet er 

sannsynligvis unikt i Norge, og vedvarte frem til ca. år 1910. Da startet og 

utvandringene til Amerika. 

https://www.barnevandring.no/barnevandrerstien
https://no.wikipedia.org/wiki/Barnevandringer
https://snl.no/barnevandring


 

Ovenfor viser en liten del av Barnevandringsstien fra 1 etappe fra Kvineheia.                 

Kart over 1 etappe fra Årlia i Kvinedal til Snartemo i Hægebostad nedenfor. 

          Foto: Rebekka Hestad 

 

 

 



Kart over 2 og 3 etappe fra Barnevandringsstien. 

 

 

 



NATUROMRÅDER & FRILUFTSLIV – vi har et variert og 

vakkert naturlandskap med mange muligheter for friluftsliv. 

Det inkluderer også muligheten til å benytte seg av de goder som naturen har å by på 

gjennom blant annet bærplukking og innsanking av sopp. 

Her er det blåbær, molter og kantareller som er høstet inn. 

 

 

 

 



 
Et lite knippe utdrag bilder fra våre naturområder i Lister 

 

 

  

 



Hva betyr friluftslivet for oss? 

 

           Foto: Jonas Hovden 

Stillheten og roen i det naturlige. I årtusener har vi hatt mulighet til å komme oss 

ut i naturen.  Vindkraftutbyggere tar fra oss muligheten til friluftsliv i vårt 

nærmiljø for oss og våre etterkommere. Naturen og stillheten er viktig for vår 

helse. 

 

Hvilken innvirkning har det for befolkningen som bor i og i nærheten av 

disse områdene? 

Det som var stille og fredelig blir nå støyende. Det som var vakkert og rent blir nå 

stygt og urent.  

Hvem vil ta med seg familien på telttur inn blant vindturbinene? Gå inn til et 

fiskevann, ha bålkos og lære barna opp til å se, lukte og smake på det naturlige 

her i det unaturlige?        Foto: Sveinulf Vågane 



Fjelltoppturer og varder 

Her i fra Ørnemyrfjellet i Audnedal kommune. 578,1 moh 

 

Slike varder som har stått i generasjoner og er en del av vår norske kulturarv blir historie. 

For de må vike plass for vindkraftturbinene som blir plassert på slike topper med gode 

vindforhold. 

Utbyggere viser ingen skånsel for naturen. De sier det, men handlinger hittil viser det 

motsatte.  

Bildet nedenfor viser Egersund Nord. En av de mange massefyllinger for å komme opp til 

en fjelltopp som en gang var.  Synes dere at dette ser greit ut? 

 

Vindkraftutbygging ødelegger vårt land del for del. Hvis dette ikke er fordekt 

miljøkriminalitet, hva er det da? 

Vi kan knapt snu en stein i disse uberørte naturområder. Men vindkraftutbyggere kan 

sprenge fjell og sprengningsteiner ligger strødd omkring.   Foto: Sveinulf Vågane 



 

Skiturer og ferdsel ved vindturbiner – is kasting. 

 

 

Flotte forhold for naturopplevelser på ski på Verdal.                                     

Hvordan hadde skituren vært med fare for å få is kast i hodet? 

Foto: Lars Andreas Hestad. 

Skiltet nedenfor viser at det er en potensiell fare. 

 

        Bessaker, fare for is kasting. Foto: Sveinulf  Vågane 



Konklusjon 

 

           Foto: Rebekka Hovden 

Her er naturen nedjoglet/nediset. Her fra Torsheiområdet i Hægebostad. 

Magiske øyeblikk i vår nydelige uberørte natur. 

Det er slike opplevelser som vist ovenfor på bildet som kan være med å berike de som 

benytter seg av å være ute i naturen på de forskjellige årstidene. Slik ønsker vi fortsatt 

å ha det også hos oss i våre kommuner i Agder.  

Vi må ta grep nå slik at vi få beholde den gjenværende uberørte naturen. Det er ingen 

angreknapp å benytte seg av her om dersom en fortsetter å bygge ut med vindkraft i 

våre uberørte naturområder. Naturområdet er og blir ødelagt med alt hva det 

innebærer for det biologiske mangfoldet og for oss.  

Vi trenger ikke mer vindkraft i Norge. Det allerede bygget ut alt for mye. Det finnes 

alternativer i tillegg til det som vi allerede har av ren vannkraft. Ellers så er det 

opprustning og effektivisering av eksisterende vannkraftanlegg, støtte til solcellepanel, 

gi tillatelse til at gårdsbruk o.l kan bruke små bekker i deres nærhet til å få små 

vannturbiner, etterisolering av bygg, hus og ikke minst begrense vårt forbruk av energi.  

Dere sier at de allerede gitte vindkraftkonsesjoner skal opprettholdes. Jeg er sterkt 

uenig i det. Nå skal jeg prøve på å ta et lite eksempel for dere.  

Hvis vi som en bedrift eksempelvis får støtte i fra Staten til et prosjekt. Og la si at vi 

hadde gitt feil informasjon som grunnlag for å få igjennom dette prosjektet. Og det 

hadde blitt oppdaget og varslet til Staten om hva vi hadde gjort. Hadde vi ikke da 

mistet prosjektet, blitt straffeforfulgt og måtte betale den støtten vi fikk tilbake? 

Når konsulenter, utbyggere og NVE gjør tilsvarende alvorlig feil med å nedvurdere og 

feilinformere om hva som finnes av biologisk mangfold i et vindkraftområde skal det da 

ikke få noen følger? Er det ikke likhet for loven i Norge? 



Det første gjelder penger og det er selvsagt alvorlig nok. Men vindkraftprosjektene er så 

mye mer enn penger for dem det går ut over. Hele store uberørte naturområder med det 

biologiske mangfold, hytteeiere, innbyggere, kommuner. Ja, hele samfunn blir berørt.  

Hvorfor tror dere det er så utrolig stor motstand mot vindkraft? Det er selvsagt flere 

grunner, men jeg tror at det også er bl.a fordi dere undergraver hele rettssystemet og 

demokratiet i Norge. Flere har oppdaget at konsesjoner er blitt gitt på feil 

kunnskapsgrunnlag som rapporten fra Miljødirektoratet fra 2015 viser. Men det blir 

ikke tatt til følge selv om det blir påklaget videre til NVE eller OED. Standard svar er fra 

NVE er som regel at «fordelene er større enn ulempene». 

Det er nå i hvert fall ikke noen fordel for naturen og de som bor der. For det er faktisk 

noen som allerede bor der. Legger til et lite bilde til slutt som illustrerer det i fra en som 

gjerne skulle ha talerett.  

Det er skremmende å høre historier om hvordan kloke og erfarne mennesker som 

virkelig har kjennskap til naturen, det biologiske mangfoldet og kjennskap til 

vindkraftutbygging ikke blir lyttet til.  

Skal dere klare å gjenopprette tilliten til folket så må dere nå handle rettferdig. Kjenn 

deres ansvar og ta en klok avgjørelse til alles beste, og ikke bare for de få som vil tjene 

penger på vårt felles arvesølv og naturressurser.  

Si NEI til fortsatt vindkraftutbygging i Norge.  

Gjør opp all urettferdighet i allerede utgitte vindkraftkonsesjoner med å trekke 

tilbake konsesjoner fra dem som har fått det på feilaktig kunnskapsgrunnlag.  

Med vennlig hilsen 

Anne Britt Hovden, Tjerslandsveien 80, 4580 Lyngdal 

Kopi: 

Vest Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder 

Kommuner: Lyngdal, Audnedal, Kvinesdal & Hægebostad 

Innspillet skal stå som en helhet og ikke splittes opp. 

 
 

Stopp med å ødelegge 

våre bosteder! 
Kan ikke se at vi har blitt 
spurt om hva vi mener om 

vindkraftutbygginger hos oss.  

 
Skal ikke vi ha livets rett? 
 

Foto: Bjørn Nissen 

 


