
Uttalelse fra Stephanie Prades, ingeniør, grunneier og selvstandig næringsdrivende 

Nei til Vindkraft i Tolga Østfjell (nevnt i NVE rammeplanen som området nr13) 

 

Bildet er tatt i Hodalen, en fin høstkveld, september 2019. Når mørkhet senker seg, alt stillner, bare lyden av 
våkende fisk i vannet høres. Da fyller vi sjellen med glede, da henter vi styrken til å fortsette veien videre i livet. Ikke 
ta det fra oss, da forsvinner alle grunner til å fortsette den.  

Naturen og skjønnheten rundt oss er vi avhengige av. Mennesker må slutte å ta seg til rette med alt og ser på 
kloden som sin eiendom. Vi må slutte å være så arrogante og grådige og tror at vi «eier» alle de ressurser som 
finnes. 

Dette området er stille, ren og vakker. Det er få andre slike områder igjen i Norge, kanskje alle de som er påpekt i 
rammeplanen, nettopp de som er blitt best tatt vare på, de som folk har kjærest inni seg fordi de er uberørt av alle 
aktiviteter mennesker holder på med, tilbakketruket, vernet. De er som en oksygen ballong som alle kan komme til 
for å ta en pust og overleve hverdagen. Raseres disse områder har vi ingenting igjen. Det kan ikke snus når det 
gjelder de meneskeskapte inngrepene i uberørt natur. 

Se på dette bildet og forestille deg stillheten, symfonien av naturen rundt og ikke noe annet, ser på stjernene i 
himmelen. Alt dette som vi tjente som gitt. Det er ikke så enkelt og naturlig lenger : med lysforurensning har de 
forsvunnet fra de fleste plasser av jorden. Her kan du ligge å se på melkeveien, følle deg som en liten prikk i det 
store verden og det gjør så godt inni... Tenk om det forsvinner. Hva blir det av oss? Hva skal ødelegges mer etterpå? 

Stopp vindkraft på land. Spar strøm. Liv enkelt. 

Takk 

S. Prades 

Hodalen, 2540 Tolga 


