
Fra: Arkivet <Arkivet@nve.no> 
Sendt: 1. oktober 2019 09:30 
Til: !Postmottak OED 
Kopi: sigrid.j.lomeland@haugnett.no 
Emne: VS: Tysvær 
 
Kategorier: Rosa kategori 
 
Videresendes OED som rette høringsinstans.  
 

Fra: Sigrid Johanne Lomeland [mailto:sigrid.j.lomeland@haugnett.no]  
Sendt: mandag 30. september 2019 23.34 
Til: NVE <NVE@nve.no> 
Emne: Tysvær 

 
Krav: Nasjonal ramme for vindkraft på land må skrinlegges. Tas kravet ikke til følge, må 
Stortinget behandle rammen. Stort engasjement, høgt konfliktnivå og lav tillit til 
konsesjonsmyndighetene tilsier viktigheten av at prossessen forankres demokratisk, som 
forutsetter en bred politisk debatt i Stortinget.  
  
Vil herved meddele at jeg er sterkt i mot vindkraft i uberørt natur, dyrenes hjem, myr og 
annen verdifull vegitasjon, og landskap og kulturminner Norges befolkning er sterkt knyttet 
til. Det gjelder Tysvær og Dalbygda for min del. Forøvrig er jeg rystet over at det i det hele 
tatt kan komme på tale med Bremanger, Haramsøy, Frøya, Andmyra med mange fler. Mange 
gamle konsesjoner som skulle ha vært sett på på ny i lys av ny kunnskap. Det foreligger mye 
kunnskap om ulemper med infralyd, lavfrekvennt støy og helseplager. Dette gjelder og for 
dyr. Vi har og blitt bedre kjent med erfaringene folk fra utbygde områder har med 
utbyggerne, og hva de har igjen for ødeleggelsene.  
Tapt areal er en stor trussel i vår tid. Rødlistede dyr og fugler må tas vare på sammen med 
alt liv som ikke kan snakke for seg selv. Jeg og mange med meg, har behov for å se at 
forvaltningen vil oss vel. Etter en sommer med mye uro og sorg grunnet at så mye natur er 
under ødeleggelse, hadde det vært godt å se at det er ekte mennesker som bryr seg om 
befolkningen der. STOPP DET! Med vennlig hilsen Sigrid J. Lomeland 
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