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INNSPILL- NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND- NVES FORSLAG. 

 

Det er riktig som media skriver; vindkraftmotstanden i Norge øker.   

Dog, er det mer riktig å skrive; i takt med at befolkningen ser hva vindkraft virkelig er - øker 
motstand. 

Utbyggerne av vindkraft har lovet grunneiere, politikere, ja, hele befolkningen GULL OG 
GRØNNE SKOGER.  Det er oftest for godt til å være sant.  Så er også tilfelle når det gjelder 
utbygging av vindkraft.  Utbyggerne har tiet og bagatellisert om de negative konsekvensene 
av vindkraftindustrien.  Det er allerede bygd ut altfor mange vindkraftverk i Norsk Natur - vi 
ser at ulempene er langt større enn fordelene.  Naturødeleggelsene er formidable, insekter og 
fugler dør, det er helseskadelig for befolkningen, blant annet pga av støy og lavfrekvent støy, 
det ble ikke så mange lokale arbeidsplasser som vi ble lovet, industriområdet tok langt mer 
plass enn først opplyst, det ble ikke så mye penger i slukne kommunekasser…! 
 
Det finnes ikke noe sted uten Natur, det finnes ikke den flekk i Norge som ikke har 
Natur.  Det hjelper ikke å flytte på vindturbiner og tro at her ødelegger vi ikke noe.  Det er 
bare å flytte ødeleggelsene.  Vi bruker opp Natur hver dag, vi må tenke langsiktig og være 
forsiktige med hva vi bruker den opp til. 
 
Mennesket er en del av Naturen, den skal behandles med respekt.   
 
Vindkraft og Natur er ikke forenlig, derfor må vi velge.  
 
Det hender at lovlig fattende vedtak blir gjort på feil grunnlag, som for eksempel 
manglende informasjon.  Det er det som har skjedd da grunneiere, politikere og 
befolkningen har sagt Ja til Vindkraft.  De ble ikke tilstrekkelig informert om 
konsekvensene.  De viste ikke hva det var.  Skal Regjeringen og Stortinget likevel si 
ja til utbygging av mer vindkraft i Norge, er det et svært uklokt valg og er en del av 
denne tragedien vi ser i dag. 
 
Både i skogen, i fjellet og i politikken må det være lov og snu, også i siste øyeblikk, når en 
oppdager at det bærer galt avsted.  Og det bærer galt avsted når en bygger ned nærmest 
uberørt Norsk Natur.  Vindkraft er ikke veien å gå for å nå klimamålet om fornybar energi. 
 



Vi ønsker ikke vindkraftutbygging på Finnskogen.  Området nord i Hedmark, som er blandt 
de 13 foreslåtte områdene mest egnet for vindkraft, må ut av rammen! 
 
Den nasjonale rammen må skrinlegges i sin helhet! 
 
 
KRAV: Nasjonal ramme for vindkraft på land må skrinlegges. Tas kravet ikke til følge, må 
Stortinget behandle rammen. 
  
Dette for å sikre folkets innflytelse gjennom en åpen og demokratisk behandlingsprosess, 
samtidig som politikerne ansvarliggjøres for sine beslutninger. Det var et enstemmig Storting 
som i 2016 ba om en nasjonal ramme for vindkraft. 
  
Stort engasjement, høyt konfliktnivå og lav tillit til konsesjonsmyndighetene tilsier 
viktigheten av at prosessen forankres demokratisk, som forutsetter en bred, politisk debatt i 
Stortinget. 
  
Til tross for at «rammen» er svært omstridt, har regjeringen ingen planer om å sende 
vindkraftforslaget til Stortinget. Ifølge statssekretær Liv Lønnum (FrP) i Olje- og 
energidepartementet skal nasjonal ramme for vindkraft kun behandles internt i regjeringen. 
Planen er å utarbeide et endelig forslag i samarbeid med de berørte departementene, etter 
avsluttet høring 1. oktober. Deretter skal saken fremmes for regjeringen til endelig vedtak. 
  
Forslaget til nasjonal ramme har utløst en storm av protester. Gjennomfører regjeringen en 
lukket behandling av «rammen», vil den være konfliktskjerpende i forhold til det nasjonale 
folkeopprøret som har reist seg mot landbasert vindkraft i norsk natur. Regjeringen har 
ingenting å tjene på å hamre planen igjennom uten en brei offentlig debatt. 
 
 
 
Finnskogen varemerke er Stillhet, Ro og Mystikk, la det være slik.  Vårt hjerte er på 
Finnskogen.  Andre har hjertet sitt på fjellet eller ved kysten.  Forskningen viser at 
fremtidens mangelvare er Stillhet og Ro.  Bevar det som er fint for oss og kommende 
generasjoner.  
 
Som en tier i skogen får en svar, skrev Hans Børli. 
 
 

Med hilsen  

 

Marit Dahl, leder for informasonsgruppen 

Natur eller Vindkraft? Bevar Finnskogen 
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