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Innspill til Høringsuttalelse - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 

Det var knyttet mye spenning til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land og jeg 

mener at det her er gjort et svært grundig arbeid.   

Kompetanse på dette, er det NVE og OED som sitter på. Prosessen rundt behandling av 

høringsuttalelse i min kommune og nabokommune vil jeg gjerne bruke mulighetene til å opplyse litt 

rundt.  

Rammen ble blant folk oppfattet som en plan, og skapte mye folkemøter og underskriftskampanjer.  

Det hjelper lite med et godt arbeid når formidlingen har vært dårlig.  

Fristen for høringsuttalelsen er satt rett etter et valg, og de fleste kommuner skal/har gi/gitt innspill 

rett før valget.    

 

Åseral Kommune er en liten kommune med 930 innbyggere og et areal på 888 km2 som 

historisk har hatt god økonomi pga vannkraft. Kommunen har også en del hytter i etablerte hyttefelt 

som er eid av folk langs sørlandskysten.  

Nabokommunen Evje og Hornnes har flere innbyggere men mindre areal.  Det ble levert inn melding 

om muligheter om bygging av Honna Vindpark våren 2019 i et areal med positive grunneiere som 

fordeler seg over begge kommuner.  

Rådmennene i begge kommuner hadde innstilling til uttalelse til rammen som gikk på å besvare 

oppgaven. Her pekte man på spesifikke områder hvor man ikke ønsket vindkraft i kommunen, 

garantier om god konsekvensutredning og økonomiske garantier for kommune.   

Politikkerende vinglet mye i perioden frem mot kommunestyret, og i konfrontasjon med dem fikk jeg 

svar fra mange om at Honna var nok god for begge kommuners økonomi. Siden denne delen av 

kommunene ikke er i bruk til friluftsliv, ingen særskilte bevaringsverdige natur og dyreliv i tillegg til at 

den allerede er tungt utbygd med 420kV linjer og 132 kV linjer i tillegg til en ny stor 

transformatorstasjon.  

Samtidig hadde nei til vindkraft gruppene møter og var veldig aktive på kommentarfelter og sosiale 

medier med en retorikk som har fått meg og mange andre til å gremmes.   

 

 



 

 

 

Det er jo slik at de som syns noe er ok, går ikke i tog. Mange av de som syns vindkraften burde bli 

bygd med bakgrunn i kommunes stadig dårligere økonomi og mangel på arbeidsplasser, holdt munn 

for ikke å bli sjikanert av motstandere i kommentarfelt i aviser og på sosiale medier. 

Når det nærmet seg kommunestyremøte hadde partiene medlemsmøter der flertallet avgjorde et ja 

eller nei til vindkraft. Inntekter og mangel på inntekter var ikke ett tema på disse møtene som nei 

siden mobiliserte til. 

Utfallet av kommunestyret der det ble fremmet forslag fra politikere, som var populistiske og ikke 

svarer på oppgaven om innspill. Debatten i møtene hadde fokus på udokumenterte argumenter som 

har gått i repetisjon på sosiale medier.  (Vindkraft gir ikke inntekt, Vindkraft er ikke lønnsomt og er 

avhengig av støtte, utenlandske eiere, vindturbin bruker mer energi enn den produserer) Det var lett 

å høre at mange folkevalgte ikke hadde satt seg inn i fakta.     

Det argumentet som veide tyngst på vektskålen var at en vindpark kunne redusere verdien og 

redusere omsetning av hyttetomter. Så politikere setter behovet for en lite bærekraftig utvikling over 

behovet for fornybar energi.  

En kommune som bygger ut hytter i det beste fjellterrenget i kommunen med turløyper inn mot 

villrein og vernet områder burde ikke veie tungt på høringsuttalelser om Vindkraft.  

Man trenger ikke å lete lenge i vitenskapelig dokumenter om hva som forstyrer dyrelivet mest. Høyt 

antall mennesker som går i naturen i parringstid, hekking og under diing, eller en fast installasjon 

som dyrene venner seg til ganske umiddelbart.        

 

Fotnote:  

2019 budsjettet for Evje & Hornnes Kommune, ble det i formannskapet 20.11.2018 vedtatt kutt i 

ramme til pleie og omsorg på 240 000 kr. Disse pengene ble omdisponert til idrettslag og 

motorklubb. Dette har de sikkert gjort en god vurdering av før det ble vedtatt, men hvorfor er det 

noen politikere i denne kommunen som ikke vil se på hva vindkraft kan gi av inntekter? 

   

Med Vennlig Hilsen  

Leif Rune Reiersdal 
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Grunneier.  

 

 

 


