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Høringsuttalelse om Nasjonal ramme for vindkraft 

Område Østfold 

Motvindkraft Marker kan ikke se at det er grunnlag for å ta med deler av Fjellaområdet i utpekt 

område i Østfold. To ganger har NVE allerede vurdert det til at det ikke skal bygges vindkraftverk i 

Fjella-området og i tillegg er det nedfelt i Østfold fylkes vindkraftplan at vindkraftanlegg ikke skal 

lokaliseres i dette området. 

Østfold fylke har lite areal, ca 1,3% av landarealet i Norge. Allerede er det et vindkraftverk med 15 

turbiner i drift. Foreslått område er landskapsmessig fragmentert og det vil da bare kunne bygges 

relativt små vindkraftverk i motsetning til andre foreslåtte områder. Vi regner med at foreslått areal 

på området krymper når deler av Fjella-området tas ut.  Motvindkraft Marker kan ikke se at det er 

gjort noe forsøk på å beskrive hvor mange turbiner som totalt kan plasseres inn på noen små 

områder og hvor mye energi som kan produseres. Men mye energi kan det ikke bli. Av den grunn 

mener vi at de negative konsekvensene må vektlegges sterkere og vi ber om at hele område Østfold 

fjernes fra Nasjonal ramme for vindkraft. 

Generelt 

I Norge er det nå en meget sterkt økende motstand mot vindkraftutbygging på land og den bør det 

lyttes til! 

Naturverdiene er for lite vektet. En nattehimmel fylt med faste røde lys og høyintensive blinkende 

hvite lys gjør noe med trivselen/helsen til folk. Å sitte i sin egen stue og se flere hvite prikker i vinduet 

hvert sekund kvelden igjennom, er uakseptabelt. Her må NVE kunne sette krav om sensorstyrt 

hinderbelysning for alle turbinene. Mange er sterkt knyttet til landskapet og har sterke følelser for 

det. Det gir ro i sjelen å la blikket gli over åsrygger og en ubrutt horisontlinje. Med en horisontlinje 

fylt med vindturbiner på over 200 meters høyde og  vinger som sveiper over et areal på ca 2 

fotballbaner føles det sorg over tapt natur og et savn etter det som var. Et avisinnlegg kan illustrere 

dette.  

"Horisonten   

Før var jeg så glad i soloppgangen. Nå har jeg blitt så glad i tåka. 

Jeg elsket de første rolige solstrålene. Her jeg bor var det en flott utsikt mot horisonten i øst. 

Nå venter jeg bare på at løvet skal sprette ut på naboens trær. Den rolige soloppgangen har blitt så 

blafrende og rar. 

Den blir ikke roligere før høsten og vinteren vender tilbake. For i sør er det ikke noe som forstyrrer 

sola. 

Kunne jeg styre været, ville jeg ha valgt: ingen vind, klar himmel i sør, nord og vest - og evig tåke mot 

øst. " 

Igjen, verdien av naturopplevelser må vektes sterkere! 



I dokumentet finner vi følgende: "6.4 Landbasert vindkraft i Norge er konkurransedyktig med annen 

kraftproduksjon. og 6.6 Oppsummert: Landbasert vindkraft i Norge er lønnsom uten støtte og bidrar 

til redusert klimagassutslipp." 

Årsaken nevnes ikke med et eneste ord. I Norge er vann, gass og olje naturressurser som gir mye 

tilbake til fellesskapet i form av skatter og avgifter. Vindkraft skattelegges ikke på samme måten og 

derfor bygges det svære vindparker der naturen raseres. Tvert imot subsidier norske forbrukere 

vindkraften. Hadde landbasert vindkraft vært lønnsom med "vanlig" skattlegging? Det er et stort 

potensial for opprusting, effektivisering og utvidelser av eksisterende vannkraftverk, men hard 

skattlegging gjør at den taper i kamp mot vindkraften. Skattleggingen bør det gjøres noe med. 

6.5 Reduksjon av klimagassutslipp 

Bygger vi ut vindkraft for redde EU? 

Norge kan bli et full-elektrifisert samfunn med dagens kraftoverskudd, alle godkjente 

vindkraftkonsesjoner, energieffektivisering, opprusting, effektivisering og utvidelser av eksisterende 

vannkraftverk og økt nedbør som fører til økt vannkraftproduksjon. Kilde: Dagsavisen 27. februar 

2019,  Erling Diesen, Lars Thue og Erik Fleischer.  

Vi trenger ikke bygge ut mer vindkraft slik som Nasjonal ramme for vindkraft legger opp til. Den 

produserte energien går i tilfelle til Europa og der monner den lite, men utbyggingen i Norge fører til 

natur og miljøskader og ikke minst et høyt konfliktnivå i lokalsamfunnene.  

Skal vi bidra til Europa er det havvindkraft som vil monne noe. Her har det skjedd veldig mye allerede 

siden havvind ble omtalt i Forslag til nasjonal ramme.  

Motvindkraft Marker vil anbefale at Forslag til nasjonal ramme legges vekk, at det blir stopp i 

utdeling av konsesjoner til landbasert vindkraft, at energieffektivisering, opprusting, effektivisering 

og utvidelser av eksisterende vannkraftverk utnyttes fullt ut og at man øker satsingen på 

havvindkraft. 

 

Motvindkraft Marker 

Knut Wangberg 

 

 

     


