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Uttalelse til høringen - Nasjonal ramme for vindkraft 

Det er ingen instanser i Norge som kan svare på hvor stor gevinsten er på 
redusering av co2 om vi raserer naturen og setter opp vindturbiner og 
eksporterer denne energien. Den rene energien vil ikke redusere noe utslipp, 
men komme i tillegg til dette. 

NVE hører ikke på egne fagdirektorat i denne saken. Det kan se ut som det ikke 
tas hensyn til annet enn penger.  

Var på et møte i Froland kommune hvor de ønsket innspill fra befolkningen før 
de skulle komme med egen uttalelse til denne høringen. En representant for et 
firma som jobber med slike søknader og har med grunneiere å gjøre innrømmet 
at det var kritisk for bla hubro i Rogaland der hvor det er planlagt vindturbiner i 
den regionen hvor populasjonen av hubro er størst. Hans tanke var at det var så 
mye hubro andre steder og land at de i Rogaland kunne ofres (han brukte ikke 
uttrykket ofres, men det var slik jeg forsto det). Vi kan ikke overlate til andre 
nasjoner å ta ansvar for naturmangfoldet mens vi raserer vårt eget. Skadene i 
naturen med sprenging av fjell, utfylling av myrer og veier 10 meter brede i 
naturen lar seg ikke reparere. De unge med svenske Greta Thunberg i spissen er 
opptatt av klima, men de vil aldri tilgi oss om vi med åpne øyne påfører disse 
skadene for kortsiktig gevinst til Norge. 

Kommuner fristes med at økonomien vil bli bedre og arbeidsmarkedet bedres 
med slike vindturbinparker, men de kommunene som har sagt ja har angret og 
de har ikke fått bedre økonomi eller flere arbeidsplasser. Det er ingen av de 
mindre kommunen som har bedrifter som er store nok til å ta slike oppdrag. Nå 
kommer vindturbindelene til Tonstad med et firma som er dansk – blir ikke mye 
til kommunene av slikt.  

Naturen raseres for at store konsern i bla Tyskland gjøre seg rikere på kjøp av 
konsesjoner som dere gir. I tillegg sitter vi som forbrukere og støtter dette over 
strømregningen frem til 2035. Jeg kan ikke se hvorfor vi skal betale både 
økonomisk og med naturen for at noen skal bli enda rikere.  

En av møtedeltakerne i på møtet i Froland kommune sa at det var helt umulig å 
forstå at kommunen kunne bli overkjørt og få vindturbiner på plasser han som 
grunneier aldri ville fått tillatelse samme kommune til å oppføre en hytte.  

På nrk.no i dag har et medlem fra Høyre og et medlem fra SV en kronikk hvor 
de skriver at de ikke skjønner motstanden mot vindturbiner. Dere bør gå inn å 



lese de kommentarene som følger under der. Det er mye god og saklig 
argumentasjon mot vindturbinene der.  

Hvor miljøvennlige er denne vindenergien når den omsider tas i bruk om vi tar 
med produksjon av vindturbiner, transport av delene, uopprettelige skader på 
norsk natur og håndtering av vindturbinene når de blir avfall?  

Jeg håper at vindturbinplanen legges død. Naturen som rekreasjonsområde har 
en stor verdi for de aller fleste i dag og den verdien kan ikke måles i penger.  

Bruk heller midler på å oppgradere vannkraftverkene våre. Det tar kanskje noen 
flere år enn naturraseringen vil gjøre, men det vil kunne hentes ut like mye 
energi der som det vindturbinene vil gi. Solenergi kan å utnyttes bedre.  

Med hilsen  

Anne Wraa 

 

 


