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«Norge trenger ny fornybar energi!» 

Ny fornybar kraft er nødvendig i norsk strømforsyning. Vi er forpliktet av både 
EU-direktiv og sertifikatavtalen med Sverige. Dessuten må vi bidra i den 
globale klimadugnaden  

 

Slik selger politikere, klimaorganisasjoner og vindkraftbransjen budskapet om 
vindkraften! «Ny fornybar» skal visst være noe annet og bedre enn vår 
tradisjonelle vannkraft 

 

Er det slik?     
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Nei! Det er ikke slik 

Norge er selvforsynt med fornybar  vannkraft 
 

• Vi ligger på verdens fornybartopp. 66% av totalt energiforbruk er 
fornybart. Vi oppfyller snart EU-direktivet (67,5% i 2020)  

 

• Vi eksporterer mye strøm hvert år (4 – 18 TWh).  Vi har vært med i  
klimadugnaden lenge! Og mer skal det bli: 

 

– Forskere sier: Vi vil få stadig mer strøm: Gjennom effektivisering av 
kraftverkene, energisparing/effektivisering, noe mer vannkraft, 
bioenergi. Dessuten: Mer nedbør gir økt vanntilsig i magasinene.  I 
2030 et kraftoverskudd på mellom 30 og 50 TWh   

Uten vindkraft 
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Den norske utfordringen 

ligger ikke i vår kraftforsyning, men i vårt øvrige energiforbruk i andre 
sektorer 

  

• Vi bruker altfor mye fossil energi pr. innbygger. Det er i industrien og særlig 
i transportsektoren vår store utfordring ligger. Det er her CO2 - utslippene 
må kuttes og politikk, penger og fornybarforskning settes inn!  

 

• Vi behøver ikke vindkraft for å få til det! 
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Det norske energisystemet mot 2030 

 

 

 

Professor Kjell Bendiksen, Institutt 
for Energiteknikk, Universitetet i Oslo 

 

Forskningsrapport februar 2014 

 

Rapporten burde være pensum for 
norske politikere og miljøvernere! 
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Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)  

EU: 13 %  Norge i 2014 66 %  

Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak!  

Baksiden av medaljen:  
Vi har et av verdens høyeste energiforbruk per innbygger  



Brutto energiforbruk – utvalgte land (SSB 2009)  

Totalt  Per person  
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• Kutte det fossile forbruket – spesielt i transportsektoren. Det er langt 
viktigere for økt bærekraft enn mer fornybar energi 

• Problemet er ikke fornybarandelen men det fossile forbruket! Må 
prioritere: Transport viktigere enn husholdninger! 

Kan energi-Norge bli bærekraftig i 2030? 

Den norske utfordringen:  

IFE 

0,7% 
Transport 57 TWh/år Husholdninger: 45 TWh/år 

96 % 

4 % 



Vannkraftepoken er ikke over! 

 

 Produksjonen økte 0,6% årlig i gjennomsnitt i perioden 2002-2012 (NVE) 
Økningen alene (9 TWh) utgjør ca. 5 ganger all norsk vindkraft 

 Vannkraftepoken ikke over: Vannkraftens fortrinn gjør den til en meget 
lønnsom investering også i fremtiden – og til en klimavinner! 

 

Bilde: Statoil Bilde: Statoil 
Folkestad Kraftverk (Foto: Nils Kåre Holte)  



Likevel 

 
 

har våre politikere vedtatt at vindkraft skal være en del av vår 
fornybarsatsing  



Norske vindkraftkonsesjoner 

 
1. Pr. april 2015: NVE har gitt 98 konsesjoner. 33 søknader er til behandling. 

Mange er også avslått, men mer enn nok igjen! Langt mer enn nødvendig 
for å nå våre forpliktelser mot Sverige 

2. Tusenvis av svære turbiner om alt bygges 
3. Hele landet berørt, fra Finnmark til Østfold. Titusenvis av km2 natur vil bli 

påvirket av anleggene: Direkte (støy, svære veianlegg, iskast, kraftlinjer, 
dyr og fugl etc.) eller mer indirekte (synlighet over store avstander, 
lysblink om natten, naturopplevelsen etc.)     

 



Midt-Norge 

Begge fylkene under ett: 
- Gitt 22 konsesjoner 
- Under behandling i NVE: 8 
 
Det største prosjektet: Fosen Vind AS (Agder Energi, NTE, Statkraft og 
TrønderEnergi). Tre anlegg, 7 milliarder kroner, ca. 200 (?) turbiner, ca. 160  
km. veier, årsproduksjon ca. 2 TWh. Investeringsbeslutning før sommeren.  
Med dagens markedsutsikter og priser blir neppe det en enkel avgjørelse... 
 
(Et tankekors: Norsk vindindustri har tapt  - og taper - penger i  
mangehundremillionersklassen. Flere eiere prøver nå å selge unna, siste er 
Fakken i Troms. Hva med lønnsomheten på Fosen, tro?)  
 



Blir alt utbygd? 

NVE og bransjen sier nei: Med dagens kraft/sertifikatpriser blir bare "de beste"  
prosjektene utbygd.  Men: 
 

● NVE har gitt konsesjoner som langt overstiger avtalen med Sverige og 
ethvert norsk kraftbehov 

● Det er åpnet for usikkerhet og splid i kommuner og lokalmiljøer . Midt-Norge 
intet unntak  

● Hva er «best» når rammevilkårene endres?  Slik det nå skjer med 
elsertifikatene (forlenget til 31.12 2021) og 600 mill. mer i avskrivninger  

 
 
Realiteten er:  
Politikerne har overlatt styringen til en bransje uten andre synlige interesser enn  
lommeboka (Havgul)  
 
Ingen vet i dag hva som blir utbygd – eller hvor! 



Gjør det noe? 

 

Definitivt. Norsk vindkraft er 
 
• Dyr! Langt dyrere enn vannkraft. Avhengig av omfattende 

subsidier.  Både samfunns- og bedriftsøkonomisk ulønnsom.  
• Upålitelig og ustabil. Krever balansekraft fra vannmagasiner  
• Energipolitisk unødvendig, ref. Bendiksen 
• Uten dokumenterbar klimaeffekt, ref. senere innlegg i dag 
• Naturødeleggende. Permanent og uopprettelig  

 
 



Litt om språk og manipulasjon 

 

Språk kan opplyse og informere  

 

Språk kan også tilsløre virkeligheten og dekke 
over politisk ubehagelige sannheter.  Sånt kalte 
George Orwell «nytale» i romanen 1984 
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Dette er en vindmølle 

 
 
 
 

r 



Dette er en park (Ilaparken i Trondheim) 
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Dette er vindturbiner 

 

 

Bessakerfjellet 

 

Slikt kaller utbyggerne  

vindparker 
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La oss kalle en spade en spade! 

Vi snakker ikke om parker, men vindindustrianlegg! 
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Veinngrep 
Fra Lista Vindkraftverk, Vest-Agder  

 
10 meter brede 
veier, 40-50  
meter brede  
veikryss 
 
(Jeg har selv  
målt dem) 



Veiskjæring på Lista 

 
Veibredde 
ca. 10 m, 
høyde på  
skjæringen 
10 - 12 
meter 

 
 
                              



Dette var et turterreng 
Fra Midtfjellet, Fitjar kommune 

 

 



Turbinene blir større. Konsekvensene 
også… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nidarosdomen er 
91 m. høy 
                                                               Kristiansand Domkirke er 
                                                                70 m. 
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Derfor blir veianleggene store... 

 
Dette er et  
rotorblad på 
ca. 70 m.  
 
 
Nå går de mot 125 
meter... 
 
 
  
 
 



Vi tar med et samisk perspektiv 

Vindkraft i nord handler kort sagt om å produsere kraft 
ingen etterspør til voldsomme offentlige kostnader og 
som i urimelig grad vil ødelegge natur, samisk kultur og 
som direkte truer reindriftens framtid.  

 

Aili Keskitalo 

Sametingspresident,  mars 2015 
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Apropos nord: Tromsø’s nye skyline?  
Fra Vaasa Energy Week i Finland, mars 2015 
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To grunnleggende spørsmål etter alt dette  

 
1. Hvorfor vindkraft i vannkraftlandet Norge?   
2. Hvorfor ødelegge norsk natur  når det ikke har noen hensikt?  
 
Det er på tide at politikere og utbyggere gir oss gode og 
forskningsbaserte svar, ikke bare retorikk og velmenende synsing!  
 
 
Les mer på LNLs hjemmeside lanaturenleve.no 
og følg oss på Twitter: @LaNaturenLeve 

 
Takk for oppmerksomheten! 

La Naturen Leve 


