
Høring: Vindturbiner. 

Det største problemet i verden i dag er arealnedbygging og få rester av urørt natur. Norge har lenge 

hatt en offisiell politikk om å ta vare på naturen. Det endrer seg nå brått med vindturbiner, de er å 

regne som industriområder og tar på ingen måte vare på naturen. DETTE er ikke «det grønne skifte». 

Jeg har vært mye ute i naturen. Jeg har fra barnsben lært å ta vare på naturen, noe jeg også har 

forsøkt å dele med mine barn (og forhåpentligvis kommende barnebarn). Hva sitter jeg igjen med 

etter disse turene, jo en ydmykhet overfor naturen. Naturens mangfold er stor, arter og økologi 

henger sammen. Jeg nyter naturen, men forbruker den ikke. Den er en viktig kilde til god helse. 

Norge har fremdeles en fantastisk variert natur og det er få land i Europa som har denne type ville 

områder. FNs nylige rapport i 2019, slår fast at landarealer endres dramatisk, naturen er sårbar, den 

endres raskt og er menneskeskapt. Vindindustri handler ikke om å gjøre nytte av en ressurs, men å 

forbruke, endre og ødelegge naturen, og minsker naturarealet i landet vårt. 

Ikke prøv å kalle dette vindmøller eller vindparker. Det er turbiner og massivt inngrep hvor knauser 

og fjell sprenges bort og myrer fylles igjen. Det er turbiner og industri. Det brukes svære maskiner og 

bulldosere. Det lages en enorm infrastruktur, uten at berørte parter er godt nok informert. 

Utredninger mangler opplysninger om naturen i området og er ikke kartlagt grundig nok. Fylkesmann 

som fagmann har innsigelser, men høres ikke på. 

Utbygging starter i det skjulte for kommunens innbyggere, eller næringsinteresser fronter massivt 
trykk overfor grunneiere med lovnad om lettvint tjente penger. Og det er utenlandske entreprenører 
(Tyske!) i samarbeid med norsk strømselskaper! Vindturbiner selges inn som profitt for kommunene, 
men profitt for hvem? Noen få, ikke innbyggere i en kommune eller Norge som samfunn. Nei- for 
Norge skal redde kloden må vite. For noe tull. Vi er egentlig selvforsynt med strøm, og ville vært det 
fremover også hvis vannverkene ble vedlikehold og oppgradert. Om strømmen ikke ble solgt ut til 
Tyskland/EU slik det er nå, mens tyskerne fortsetter å fyre med kull. Hvis Norge blir satt til ansvar for 
å redde kloden- hvorfor slipper Kina unna, der øker jo kullproduksjonen enormt! Dette henger ikke 
sammen som en miljøsak. 

Vindturbiner er dessuten en ustabil strømprodusent, det må være backup når vinden løyer eller det 
er vindstille (og det er ofte), de gir helseskader i form av lavfrekvent lyd og blinkende lys (Alves-
Pereia, M et al. 2019) De bygges i høyder på 250 meter (spiret på Kongsberg kirke er 50 meter), de 
kan sees på flere mils avstand siden de settes på fjelltopper. De varer i toppen 20 år, og gir ubotelig 
naturskade. Tyskland og Danmark demonterer sine vindmøller – hvorfor setter vi opp nye? Dette 
henger ikke på greip.  

Nei, vindturbiner og industrianlegg i NORSK natur er ikke MILJØ reddende tiltak. Dette er humbug. 
STOPP ALL VINDTURBINUTBYGGING - NÅ! ALLE konsesjoner må gås igjennom pånytt for å 
dokumentere de reelle naturødeleggelsene som anleggene gir. (Egersund vindkraftanlegg ble tre 
ganger større enn oppgitt). Nasjonal styring må endres, og kommuner og innbyggerne må være 
delaktige og høres (!) i hele prosessen. På tide å tenke på oppgradering av vannkraft og vårt eget 
lands strømforsyning som er den grønnest i hele VERDEN.  

Naturmangfoldloven må brukes, og Olje- og energidepartementet kan ikke kuppe norsk 
naturforvaltning gjennom å forvalte energiloven. Vindturbiner krever arealutredninger siden det er 
mye veianlegg! (Hvorfor kan vindindustrien bygge som de vil, mens jeg må søke for å bygge en 
halvmeter ekstra vegg på hytta mi?) Hvor er klima- og miljødepartementet hensyn til natur ved 
vindturbiner? Kom på banen! BEVAR naturen og begrunn dens egenverd for det den virkelig er verd. 
STOPP vindturbiner – som er en NATURKATASTROFE for det vakre fjell og fjord landet Norge.  Dette 
blir UOPRETTELIG. VÅKN OPP!  
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