
 
"Kjære politikere: gi hele utbyggingen ET SOLEKLART NEI! Ja, jeg skriver med store bokstaver. 
Et sted må grensen gå! Vi har allerede gjort de fleste store, ville vassdragene våre om til badekar 
som fylles opp og ned etter behov. Villmark? Nei, det er det ikke lenger. Brukt og utnyttet natur? Ja. 
Tamme elver med elendig fiske og en 90 % dårligere naturopplevelse som følge av utbyggingen har vi lært 
oss å leve med. Det betyr ikke at det ikke gjør vondt. Det gjør vondt hver gang jeg går forbi en demning 
eller kikker ned i et nesten tørt elveleie, eller teller stubber i vannkanten på store reservoarer. 
Og nå lurer dere på om vi ikke skal voldta store deler av norsk natur med skoger av vindmøller?! Det 
visuelle her er et utrolig viktig moment for opplevelsen av norsk natur. Vindmøller er faktisk enda verre 
enn demninger, nettopp fordi de er så synlige. Ikke bare skal vi finne oss i å se og høre disse monster-store 
mastene til enhver tid mens vi er på tur -- det er jo det som blir hverdagen til folk som bor der -- men vi må 
også se tusentalls døde fugler på bakken under vindmøllene. De er drapsmaskiner mot fuglene våre. 
Og hva skal vi si til turistene som kommer til Norge? Det blir enkelt for dem å velge et annet land neste 
gang, et land som faktisk har mye mer "villmark" enn Norge. Se for dere fjorårets Minutt for minutt-
sendinger på NRK TV med disse skogene av vindmølle-parker i bakgrunnen, hvilken opplevelse ville det 
vært? God Norges-reklame? Absolutt ikke. Vi ville valgt bort disse områdene, det ville vært flaut å ha dem 
i bakgrunnen. 
Ærlig talt -- nok er nok -- ta i bruk en svært god fjellvettregel: det er ingen skam å snu. SI NEI TIL DETTE 
SVINERIET SOM VINDMØLLENE VIL VÆRE!" 
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