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VINDMØLLER

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag a lage et forslag til en nasjonal ramme for
vindkraft på land Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med d analysere en rekke områder, og de
utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet.
En faglig vurdering tilsier at Østfold er et av områdene som er best egnet for vindkraft, i flg. NVE-direktør
Kjetil Lund Forslaget vil deretter bli sendt på høring.

Innspill fra Degernes Bygdekvinnelag:

Verken Fjella-områdene, som har vært nevnt, eller andre steder i Østfold, er
egnet til vindkraftindustri. Østfold er tett befolket, og det er ikke plass til store
og støyende vindkraftverk i nærmiljøet vårt. Unødvendige vindmøller vil skape
frustrasjon og mistrivsel i bygda og forringe livskvaliteten til befolkningen. Det
lille som er igjen av urørt natur her er ikke til salgs.

Fornybar energi må spille på lag med naturen og ikke mot den. Vindkraftprosjektene
utgjør store naturinngrep som er ødeleggende for flora og fauna og friluftsliv. Dette er
et godt utgangspunkt for å vurdere hva som må til for å bevare naturen og
livsgrunnlaget vårt også for kommende generasjoner.
Å ødelegge naturen er en usedvanlig dårlig mate a redde klimaet på.

Vi har ikke behov for vindmøller ennå. Det er usikkert hvor stor kapasitet vi trenger
på sikt, men eksporttallene tyder på at det ikke er behov for a oke kraftproduksjonen
med det første.
Kraftmarkedstall viser at Norge de siste 4-5 åra har vært nettoeksportør av elektrisk
kraft. Til og med under tørkesommeren i fjor var nettoeksporten betydelig.



NVE's begrunnelsen for at Østfold egner seg så godt for vindkraftutbygging, -
det må være beliggenheten i forhold til eksportkablene av strøm til utlandet.

Norge er en pådriver i utviklingen av vindkraft til havs. Vi har gode forutsetninger for
å utvikle teknologien videre. Konflikten mellom natur og klima er mindre til havs.
All energiproduksjon medfører naturinngrep. Uttalelsen om at Norge også må ofre
areal og noe natur for å bidra til utslippsfri energi, - det har vi trolig allerede gjort,
selv om potensialet i vannkraft kan bli utnyttet bedre.
Den mest miljøvennlige energien, er den vi ikke bruker. Derfor er det smarteste vi
kan gjore autnytte Norges desidert største kraftverk: Energieffektivisering.
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