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Jeg vil med dette meddele min motstand mot vindkraft.  

 

Vi redder ikke miljøet ved å rasere naturen, og ved å bygge vindkraftannlegg i norsk natur er 
det nettopp rasering som skjer. Rasering av uberørt natur, rasering av habitater, økosystemer, 
fuglereder, ville dyrs hjem og tilholdssteder, rasering av turområder, av fjell og knauser og 
lyng og trær. Utgraving av myrer, med medføre de utslipp av enorme mengder klimagasser 
som ligger lagret i myrene. Massive ødeleggelser. Og når vindturbinene er oppe og i drift 
fortsetter ødeleggelsene ved visuell ødeleggelse av naturen, ved støyproblematikk som gir 
søvnproblemer og helseplager for mennesker på kilometers avstand (for ikke å snakke om 
ville dyr som også plages av dette), de dreper et stort antall fugler fordi fuglene ikke ser 
turbinene og flyr rett inn i dem, deriblant ørn, og attpåtil er flere av vindkraftannleggene 
planlagt oppsatt i flere fuglearters trekkruter. Insekter dør også i hopetall ved og rundt 
turbinene. Om vinteren slynger turbinene is flere hundre meter rundt seg, med fare for dyr og 
menneskers liv og helse. Når turbinene etter 10 - 20 år oppbrukt, koster de store ressurser å 
demontere, og materialene kan i liten grad gjenvinnes. Vingene består av enorme mengder 
plast, som blir mikroplast, som ødelegger økosystemer.  

 

Turbinene lager heller ikke stabil strøm, slik vannkraftverkene gjør. Vindkraft er ustabil og 
upålitelig. I tillegg vet man at ved å oppgradere eksisterende VANNkraftverk i Norge vil man 
kunne produsere langt mer strøm, en stabil sådann, enn alle planlagte vindkraftverk tilsammen 
ville klart, og dette med langt, langt mindre grad av inngrep og ødeleggelser i naturen. Man 
vet også at for eksempel norsk landbruk ville blitt selvforsynt med strøm om bare 
solcellepanel ble montert på en andel av den totale bygningsmassen. Så hvorfor i alle dager 
skal man tillate utbygning av vindkraft i dette landet, når vi har alle forutsetninger for å 
produsere mer strøm mer miljøvennlig, mer naturvennlig og mindre helseskadelig på andre 
måter enn vindkraft?  

 

Det er galskap å kaste en hel nasjon på trenden om vindkraft, når dette innebærer så ufattelig 
store ødeleggelser. Kommuner som har uttrykt at de angrer og ønsker å trekke tilbake sine 



samtykker til vindkraft har mottatt trusler og påstander om erstatningskrav fra utenlandske 
vindkraftutbyggere. Dere får ikke lov til å selge store deler av vært vakre land til en slik 
kynisk bransje, og der økonomiske interesser trumfer hensyn til natur, helse og miljø. 
Vindkraft er en trend som det er lurest å ikke kaste seg med i.  

 

Hilsen  

Nina Bay, overingeniør med naturvitenskap mastergrad, naturverner og miljøverner.  

 

 


