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Høringsuttalelse til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft, framlagt 1.april 2019 
 

 

Siden andre utvilsomt har kommentert tallmaterialet grundig, vil jeg konsentrere meg om noen 

overordnede spørsmål. Venner sier at innspill er fånyttes, men jeg prøver allikevel og håper at det 

leses med både hjerte og fornuft. 

Mange hevder at vårt ressursforbruk og medfølgende miljøbelastninger allerede har nådd et nivå 

som krever anslagsvis 1,5 -2 jordkloder for å kunne være bærekraftig. Ødeleggelsen av økosystemene 

med tilhørende artsutryddelses på ca 1000 ganger naturlig rate skyldes primært menneskelige 

arealbruksendringer. 

 

Hvor mye mer kraft trengs for eventuelt å oppfylle «kraftbehovet»? 

Ved ettertanke blir det fort klart at spørsmålet er irrelevant og i samme kategori som: Hvor mye mer 

penger trengs for å oppfylle pengebehovet? Svaret vil alltid være «MER» - uansett nivå. 

Norge har mer enn nok kraft til eget bruk, og vi er nettoeksportør med god margin. Og vi er blant 

verdens aller mest aktive forbrukere på en klode som sliter tungt med overforbruk av naturarven. 

Til dette svarer investorenes talsmenn at vi må ta ansvar og hjelpe Europa til å fase ut fossil energi. 

Enhver som har foretatt en flyreise over Europa i klarvær har ved selvsyn sett at Europa allerede har 

faset ut noe annet, nemlig villmark*. Landskapet er i all hovedsak monokultur-landbruk, veier og 

bebyggelse. De beskjedne områdene som fra luften ser ut som utmark og skog, er i virkeligheten 

sterkt preget av at hensynet til grunneiernes økonomi styrer artsutvalget. 

Mangelen på villmark i Europa er langt mer prekær enn mangelen på energi. Det er derfor verken i 

Norges eller Europas interesse at vår natur nedbygges ytterligere. 

 

I siste nummer av det populærvitenskapelige bladet Illustrert Vitenskap (# 15/2019), er 

hovedoppslaget det utrolige lykketreffet at 9 astronomiske tilfeldigheter har gitt Jorda forhold der 

avansert liv kan utvikle seg. Sannsynligheten er beregnet til 0,0000000000078125 %. Oddsen for at 

avansert liv virkelig vil oppstå når de fysiske omgivelsene først er til stede kommer i tillegg. 

Dette er bare kunnskapsbasert gjetning, men sier noe om hvilket forvalteransvar vi mennesker har 

når vi tilfeldigvis sitter med nøkkelen til denne unike klodens enestående artsmangfolds fremtid. 

 

Med hilsen 

Karl Øyvind Lindheim 

 

 

* «Villmark» er i Norge definert som fravær av tyngre tekniske inngrep innen 5 km. Definisjonen ble 

tatt i bruk før utbygging av vindkraft ble aktuelt. Det er usannsynlig at noen da forestilte seg 250 m 

høye veivende innretninger på toppene. I forhold til vindkraft bør avstanden forlenges vesentlig. 


