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Kommunevalget og vindkraften 
Som velger har du makt til å endre retningen! 

 

Over hele landet, langs kysten og i innlandet fra Finnmark til Østfold, trues norske kommuner av 

unødvendig vindkraftutbygging. Ca. 100 konsesjoner er allerede gitt og flere er under behandling. 

Store og viktige naturområder vil ødelegges av svære vindturbiner med tilhørende veier og linjenett. 

Blir bare en tredjedel av dette bygd, slik målet er, vil vi stå overfor en rasering av norsk natur og 

naturmangfold uten sidestykke i norsk historie.  

 

Adgangen til naturopplevelser, stillhet og rekreasjon er noe vi nordmenn tar for gitt. Våre 

fjellvidder, kystlandskap, heier og skoger gir unike muligheter for oss og våre etterkommere. Vår 

natur gir dessuten grunnlag for høyst nødvendig lokal verdiskaping i form av reiseliv og turisme.  

 

Vindindustrianleggene vil endre alt dette som følge av omfattende terrenginngrep, støy 

og fragmentering av områdene. Naturmangfold, dyr, fugler og mennesker vil tape mot en 

utbyggerbransje som bruker klimakrisen som argument for å bygge ut norsk vindkraft - uten å 

kunne dokumentere noen klimafordel. Dessuten er det ikke behov for mer kraft. Vannkraftlandet 

Norge har i årevis hatt overskudd og eksport av vannkraft. Vi bidrar allerede med mye fornybar 

energi. Det vil fortsette, helt uten vindkraft. Økt nedbør, teknisk oppgradering av vannkraftverk og 

energieffektivisering vil gi enda mer overskudd fremover. 

  

Verken politikere, medier eller folk flest synes å forstå rekkevidden av inngrepene. For flere 

år siden vedtok velmenende stortingspolitikere å etablere gunstige støtteordninger i milliardklassen 

for fornybar kraft. Disse grønne sertifikatene benyttes nå av vindkraftbransjen til å skaffe seg 

konsesjoner i vår verdifulle natur i hele Norge. Også din kommune er i faresonen!  

 

Du kan utfordre dine lokalpolitikere nå før valget 13. og 14. september. Still dem 

spørsmål: 

- Ble det under konsesjonsprosessen gitt helhetlig og fullstendig informasjon, også om de 

uheldige konsekvensene av vindkraftverket? 

- Har du satt deg inn i de lokale, negative konsekvensene for natur og mennesker - eller bygger 

du bare på luftige formuleringer i partienes programmer og udokumenterte påstander fra 

utbyggerne?  

- Har du vurdert de konsekvensene en utbygging kan få for reiseliv og annen verdiskaping? 

- Hvordan kan det ha noen klimavirkning å pøse subsidiert vindkraft inn i et kraftmarked som 

allerede flommer over av billig, fossilfri kraft?  

- Og ikke minst: Er det hold i utbyggernes påstander om positive, lokale ringvirkninger? Får 

kommunen de lovede arbeidsplasser, skatteinntekter, andre økonomiske ytelser? Nå vil f. 

eks. regjeringen fjerne eiendomsskatten. Hva står kommunen igjen med om den bortfaller?  

Vi ber deg se nøye på bildene nedenfor. Det er ikke slike du finner i utbyggernes presentasjoner eller 

i partiprogrammene - men de forteller om en virkelighet du kanskje ikke var klar over? Forestill deg 

i tillegg støyen i ditt nærområde fra neste generasjons turbiner som i skogsterreng kan bli opptil 250 

meter høye. På tide å stille noen spørsmål til dine lokale politikere? 

 

Bruk stemmeretten! Stem på politikere som forstår de negative konsekvensene og er skeptiske 

til vindkraft i din kommune!    
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Vindkraftverk, Roan i Sør-Trøndelag 

 

«Sinsenkrysset» - Lista Vindkraftverk 

(Krysset er 50 m på det bredeste) 
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Midtfjellet på Fitjar i Hordaland 

Får du lyst til å drive friluftsliv i dette landskapet? 

Et rotorblad til en middels turbin er under transport. 

Kan du forestille deg de veianleggene som må til i uberørt natur for å få frem enda større turbiner? 
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Fra Midtfjellet og Høgjæren. Slike skilt vil du møtes av på skiturer ved de fleste 

vindkraftverk. Det blir ikke lett å ta seg fram vinterstid i et anlegg med f. eks. 50 

turbiner når sikker avstand for iskast kan være opp til 400 m... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ønsker du å verne om friluftslivet? Bruk da din makt ved valget! Gi personstemmer til 

kandidater som har vist at de forstår verdien av å bevare vår vakre natur i 

nærområdene til våre byer og bygder.  Stem på politikere som vil at disse 

naturområdene skal være steder hvor våre barn og barnebarn kan lære å oppleve 

friluftslivets gleder ved å ferdes i vakker, fredfylt og urørt natur. 

 

Denne brosjyren er utgitt av La Naturen Leve i forbindelse med kommunevalget 2015. 

På våre hjemmesider får du mer informasjon om oss og om konsekvensene av norsk 

vindkraftutbygging: http://lanaturenleve.no/ 

 

 

Godt og naturvennlig valg! 

Hva vil 100 utbygde konsesjoner innebære for vår natur om alt skulle bli bygd? 

 2200 km brede veier tilsvarende 1,6 ganger avstanden i luftlinje fra Oslo til Nordkapp. I 
de fleste tilfeller vil de berørte landskapene aldri kunne tilbakeføres til hva de var. 

 Et areal på ca. 1.800 km2 kraftig påvirket av turbinstøy. Til sammenligning er arealet av 
hele Vestfold fylke 2.200 km2. 

 Et område på 50.000 - 100.000 km2 vil bli visuelt påvirket av stadig større vindturbiner. 

Til sammenligning er arealet av Finnmark, Norges største fylke, 49.000 km2.  

 

Det er heldigvis lite sannsynlig at alle 100 konsesjonene blir bygd under den nåværende 

ordningen for el-sertifikater som legger opp til utbygging av ca 1/3 av dem. Men konsesjoner har 

hittil rutinemessig blitt fornyet og de vil ligge der som en tikkende bombe i mange år… 

http://lanaturenleve.no/

