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Motstanden mot vindkraft i tilnærmet urørt, fri natur har økt og brer seg over hele landet. Fra nord 

til sør og fra øst til vest. Dette i takt med at informasjon blir kjent for befolkningen, om feks;  

  ulike vindkraftprosjekter og lokalisering av disse,  

  prosessene og fremgangsmåtene i de ulike prosessene, på alle nivå, fra start til slutt,  

  NVEs fleksible konsesjonsordning, hvordan prosjekt endres frem til godkjent MTA-plan, og 

realisering, 

 innholdet i temaheftene/ fagrapportene, at det finnes for lite kunnskap og at man derfor ikke 

kan konkludere. Vedr Lavfrekvent støy, skadevirkninger, avbøtende tiltak: Fakta må frem! 

  det å bli neglisjert, ikke bli lyttet til tross for godt forankrede argumenter mot vindindustri,  

 prosjekt som blir igangsatt i områder tilhørende urbefolkning eller nasjonale minoriteter  

 sorgreaksjoner over tapet av fri natur, noe som er svært betydningsfullt for mange  

  norsk natur som må «ofres» for at andre land skal få «grønn energi». 

 de 13 utvalgte områdene i forslaget til nasjonal ramme, argumentene bak utvelgelsen 

 det internasjonale naturpanelets hovedrapport av mai 2019 

 det samfunnsøkonomiske regnskapet som utelates. Må legges frem når det vurderes om nye 

konsesjonssøknader skal innvilges i tiden fremover.  

 utbyggers opptreden, som lover «gull og grønne skoger», mens det motsatte er realitet  

osv 

Politikere og beslutningstakere må ta motstanden og årsaken til denne på det største alvor! Norsk 

natur kan ikke selges på billigsalg! 

Konfliktnivået etter at NVE startet arbeidet med nasjonal ramme er ikke dempet, men har tvert imot 

eskalert betraktelig. En av hensiktene med nasjonal ramme var å dempe konflikter. 

KRAV: 

 Nasjonal ramme for vindkraft på land må skrinlegges. NVEs forslag overlevert OED er ikke i 

samsvar med oppdraget OED mottok fra Stortinget. Natur og miljø er ikke tilstrekkelig 

vektlagt. NVE har vurdert egnede områder ut fra vindressurser og nettkapasitet. 

 

 Nei til utbygging av vindkraft i egen kommune. Analyseområde 2 for Hedmark var blant de 

43 analyseområdene som tidligere i prosessen ble vurdert og er tatt ut. Det må ikke tas inn 

igjen.  

 

 Stortinget må ta ansvar for og behandle nasjonal ramme for vindkraft på land. Dette 

dersom forslaget til rammen ikke skrinlegges.  

 


