
Innspill til NVE’s forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 

Som innbygger på Utvorda i Flatanger kommune, Trøndelag fylke, vil jeg protestere mot de planlagte 

industriområdene for vindkraftproduksjon på land. Jeg mener hele planen må skrinlegges og at 

Norge som stat må verne de få uberørte naturområdene vi fremdeles har igjen, og heller bruke 

milliardene i subsidier på mer miljøvennlige tiltak for å øke Norges kraftproduksjon, eller enda bedre; 

å redusere Norges kraftbehov slik at det passer til eksisterende kapasitet. 

De planlagte områdene berører i all hovedsak uberørt natur, og spesielt uberørt kystnatur i Midt-

Norge og på Vestlandet. Denne typen natur er alt for dårlig vernet, det er ingen store naturparker 

som tar vare på slik naturtype. De områdene som er vernet på en eller annen måte, er små med stor 

avstand mellom. Dette gir ikke mulighet for naturlig biologisk interaksjon mellom de forskjellige 

områdene, med fare for innavl og tap av arter som følge. Det som er igjen av ubebygd natur i Norge 

burde vernes i sin helhet i stedet for å bli stykket opp i industriområder. 

Det er gjort for lite grundige artsundersøkelse i områdene som planlegges utbygd. Det er blant annet 

alt for lite kunnskap om det biologiske mangfoldet, slik som forekomsten av stor og liten salamander 

og nordpadde. Det bør derfor gjøres en genanalyse av alle vann, tjern og små tjønner i de berørte 

områdene. Likeens er innsektsmangfoldet alt for dårlig undersøkt. 

Naturinngrepene og skaden som blir påført naturen står på ingen måte i forhold til den gevinsten 

som oppnås ved økt kraftproduksjon. For at så store naturødeleggelser skal kunne aksepteres må 

disse installasjonen og den kraften som skal produseres være livsnødvendig for opprettholdelsen av 

samfunnsstrukturen i Norge. Etablering av vindmøllekraftverk er et så stort industriinngrep og 

ødelegger så store uberørte naturområder at det per i dag ikke eksisterer et godt nok argument for 

slike ødeleggelser. Vi har nok vannprodusert elektrisk kraft tilgjengelig hvis ressursene blir forvaltet 

riktig og eksisterende installasjoner oppgradert og vedlikeholdt. Denne kraften kommer fra 

eksisterende naturinngrep som også har betydd store miljøendringer og tap av biologisk mangfold, 

og vi bør ikke ødelegge mer natur for unødvendig økning av kraftproduksjonen. 

Det sies i høringen at utvelgelsen av områder skal berøre minst mulig mennesker, noe som betyr 

ødelegging av mer uberørt natur. Og det bor allikevel mennesker i og rundt disse områdene, mange 

av dem har valgt å bo nært naturen nettopp fordi dette er viktig for dem, og noen har sitt utkomme 

av den uberørte naturen og vil lide økonomiske tap som en følge av naturødeleggelsene. For mange 

vil det bety redusert livskvalitet, med fare for psykiske skader og nedsatt helse som resultat. Det vil 

også bety redusert verdi på boligene for de som skulle velge å flytte vekk på grunn av inngrepene, og 

tap av inntekt for turistbedriftene i distriktene. Totalsummen av negative belastinger er mange 

ganger større enn de svært få positive virkningene.  

Det er ikke bare veiene og installasjonene som ødelegger uberørt natur, også kraftlinjene som trengs 

for å koble disse industriområdene til det nasjonale kraftnettet er store inngrep i uberørt natur og 

betyr økt dødelighet for mange fuglearter. Det er heller ikke bare det utvalgte fjellområdet som blir 

berørt negativt av en slik utbygging. De høye vindmøllene kan ses på mange titalls kilometer avstand 

og ødelegger fullstendig opplevelsen av uberørt natur i store områder. Slik som det er i dag er hele 

kystlinjen fra Nordmøre til Helgeland preget av vindmøller, det kan vanskelig sies å være vill vakker 

natur vi viser turistene på Hurtigruta og andre fartøy som seiler langs leia når det står vindmøller og 

roterer på rekke og rad langs hele kysten.  

Norge er et land som bruker milliarder på å verne naturmangfold i andre deler av verden, og vi mister 

vår troverdighet som miljøansvarlig nasjon ved å planlegge og gjennomføre disse utbyggingene. 

Norge har et ansvar for å ta vare på naturmangfoldet, og vi skal gi videre til kommende generasjoner 



et land som også de kan være stolte av og nyte naturen i. Dette er naturressurser som i fremtiden vil 

ha stor verdi både for turisme og rekreasjon, og som det stadig blir mindre av. Det er derfor svært 

kortsiktig å bygge ut vindmøller på land, når vi vet at om noen få år vil denne svært miljøfiendtlige 

teknologien være avleggs. 
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