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Høringsinnspill til Nasjonal ramme for vindkraft i Vindafjord 

Vindafjord jakt og fiskelag sier klart nei til planene for vindkraft i Vindafjord 

 

Følgende punkter mener vi er viktige: 

Hensyn til naturmangfold  
Bortfall av urørt natur er nylig slått fast av FN som den største trusselen for artsmangfold. 
 
Bærekraftig utvikling 
Ut fra levetid, produksjon, bruk av materialer og naturinngrep, kan dette ikke forsvares. 
 
Kulturlandskap 
Å plassere et monument på de høyeste toppene i et naturlandskap har aldri vært arkitektonisk 
riktig. Veier og oppstillingsplasser krever store arealer, samt lager hindringer og drenerer ut 
myrområder. 
 
Miljøaspekt med grønn energi 
Størstedelen av den kraften vi produserer kommer fra vannkraft. Det finnes i dag potensiale til å 
modernisere og effektivisere eksisterende vannkraftanlegg. Utbygging av minikraftverk vil også 
gi betydelig mindre naturinngrep. Et godt alternativ er utbygging av vindmøller til havs. 
 
Folkehelse 
De aktuelle utbyggingsområdene i Vindafjord blir mye brukt til friluftsliv, toppturer, rekreasjon, 
jakt og fiske. 
Hva med støy, lysklipp, skyggekast og iskast? 
 
Kortsiktighet 
Natur og dyreliv har vært der i tusener av år uten å skape klimakrise. 



 

 

Vi kan høste av naturen, men ikke drive med rasering og korttenkte løsninger. 
Lignende eksempler er produksjonen av palmeolje og rasering av urskog. 
 
Økonomisk vinning 
At dette nå er aktuelt innenfor en tidsperiode viser at dette har med finansieringsordningene å 
gjøre, der det ikke tas hensyn til miljøet i tilstrekkelig grad. Vi stiller også spørsmål til at 
utbygger selger konsepter videre til utenlandske eiere. Hvem skal grunneier/kommune forholde 
seg til? Hvem har ansvaret for fremtidige forpliktelser i forhold til utrangerte vindmølleparker?   
 
Seriøsiteten til saksbehandling og utbygger 
Vi har lest gjennom mange konsekvensutredninger som er laget av utbygger der det blir påpekt 
at utbyggingen får store konsekvenser for natur, dyreliv og miljø, men hovedkonklusjoner ender 
som regel opp med at det har liten betydning. Ting som er feilrapportert, og ikke tatt med i 
konsekvensutredningen. Politikerne skal skal ta den endelige vurderingen ut fra dette grunnlaget 
i hvert enkelt prosjekt.  
Endringer av høyde, størrelser, veitraseer og arealer der NVE er saksbehandler og gir 
dispensasjon /konsesjoner. Vil NVE da være den rette saksbehandler? 
 
Kvalitetssikring og etterkontroll 
Hva med etterkontroll og kartlegging av reelle konsekvenser ut fra det som står i tidligere 
konsekvensutredninger? Vi mener at erfaringsgrunnlaget i tilsvarende vindmølleparker er for 
dårlig. 
 
 
 
Vindafjord jakt og fiskelag jobber med barne- og ungdomsarbeid. Vi driver med opplæring og 
holdningsskapende arbeid for å ta vare på naturen og naturmangfoldet.  
Vi har et ansvar for generasjoner fremover, og kan ikke forsvare det tempoet og omfanget 
vindmølleindustrien holder på med i dag. 
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