MOTVIND: På Stad blåser det så
mye at du fort mister lua. Jon
Frogner har tatt turen til fjelltoppen Kyrnosa for å nyte natur
som enn så lenge er inngrepsfri. På fjellplatået bak ham vil
Okla vindkraftverk stå klart i
løpet av året.

Motstanden er knallhard, ordførere
vil ikke ha anleggene og Stortingspolitikere innrømmer at ting har
gått for fort. Likevel må intakt natur
vike for vindkraftturbinene.
TEKST OG FOTO: THOMAS KLEIVEN
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et begynner med en søknad. Bare
et spørsmål om å få måle vind.
Så blir det brått mye mer.
– Vi har hatt 25 fantastiske
år her, men nå er det slutt. Villmarka mi er
ødelagt, sier Gry Schjøll Hansen.
På jakt etter stillhet og ro flyttet hun til
hjertet av Finnskogen. Siden 1990-tallet har
hun følt seg som villmarkens datter her. Nå
ser hun vindturbinene reise seg over tretoppene. Tårene triller mens hun forteller om
sorgen over det som skjer i skogen hennes.
– Jeg kan ikke fortsette å være så sinna.
Hvordan skal jeg klare å ikke være sint?
PRESSET PÅ NATUREN. Over 1100 vindturbiner, i 53 vindkraftanlegg, er allerede reist på
norsk jord, og flere skal det bli. De skyter mot
himmelen fra fjell, myrer og skoger. I 2021 er

det planlagt bygget 47 nye vindkraftanlegg
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EIERSKAP

VINDKRAFT

Offentlig 33%

Utenlandsk 62%

VANNKRAFT

Norsk privat 5%

gidirektorat (NVE) avgjør om en utbygger får
bygge vindkraftanlegg eller ikke, i en såkalt

› Å utnytte vindenergien gir
høyere utbyggingskostnader
per kWh enn ved vannkraft
fordi vindenergi er spredt over
store arealer, til forskjell fra
vannfallsenergien, der naturen selv samler og konsentrerer vann i sjøer og vassdrag.

Norsk privat 5%

FRA NEI TIL JA. Norges vassdrags og ener-

› Et vindkraftanlegg består av
flere vindturbiner plassert i
nærheten av hverandre.

Utenlandsk 6%

MOTSTANDSMANNEN. På Stadlandet kikker Hans Christian Hansen ut vinduet fra en
spartansk fjellhytte. Hit kommer han så ofte
han kan. Hansen er leder i Stad Landskap,
en forening som har jobbet mot vindkraftutbygging på Stad i 20 år. Fra hytta ser han
anleggsmaskinene rykke stadig nærmere.
Utbyggerne sprenger seg oppover fjellsiden.
– Verdien av denne naturen er langt høyere enn alt vi noensinne kommer til å bygge.
Derfor kan vi ikke gi oss. Dette er for verdifullt til å gi slipp på, sier Hansen.
Byggingen av Okla vindkraftverk startet
høsten 2020. Mye er endret siden søknaden
om å få bygge vindkraftanlegg ble sendt inn
13 år tidligere. Vindturbinene er høyere, plasseringen av anleggsveien endret, motstanden
i befolkningen har vokst og industriprosjektet er solgt videre til det italienske selskapet
Falck Renewables. Fjell og Vidde ønsket å
møte representanter fra utbyggerne, men
fikk kun lov å stille spørsmål til daglig leder
Scott Gilbert, som holder til i Skottland, pr.
e-post. Foreløpig har vi ikke fått noen svar.

VINDKRAFTANLEGGENE

Offentlig 89%

med over 400 turbiner.
DNT mener at den pågående vindkraftutbyggingen er norgeshistoriens største arealsak i nyere tid. Ifølge en rapport fra Norsk
institutt for naturforskning (NINA), laget på
oppdrag fra WWF, Verdens naturfond, bygges
mer enn 70 prosent av vindkraftindustrien i
områder hvor vindkraftanleggene havner i
konflikt med viktige naturverdier. Til tross
for at FN kategoriserer økt arealbruk som den
aller største trusselen mot verdens dyreliv og
biologiske mangfold, har Stortinget lagt til
rette for at industrianlegg med vindturbiner
og veier skal bygges i sårbar, norsk natur.
Gry Schjøll Hansen har hatt besøk av ulv,
jerv og gaupe på tunet sitt. På skiturer i skogen krysser hun flere rovdyrspor enn skispor.
– Jeg tror politikernes prat om grønt skifte
er en stor bløff. Det virker som om naturens
egenverdi ikke har noen betydning, og det
er veldig skremmende. Hva blir det igjen av
landet vårt om vi fortsetter slik?

konsesjonsprosess der fordeler veies mot
ulemper. Denne prosessen har to høringsrunder, først en melding med forslag til utredningsprogram og så en høring av søknaden
med gjennomførte utredninger.
Konsekvensutredningen for Okla vindkraftverk slo fast at det aktuelle området
på Stad inneholdt terrengdekkende myr og
kystlynghei. Fordi dette er truede naturtyper,
anbefalte fylkesmannen og Miljødirektoratet
ikke å gi konsesjon. Ifølge NVE ble prosjektet justert slik at et mindre område skulle
bli berørt, og de ba om en oppdatert konsekvensutredning. I den stod det at naturen i
det berørte området på Stad hadde «middels
til liten verdi». Da fylkesmannen fikk rede
på dette, varslet han NVE om at den nye rapporten inneholdt opplagte feil og en uriktig
konklusjon. Likevel ble konsesjon innvilget.
– Ja, det ble gitt konsesjon på Stad, men
ikke før prosjektet var justert slik at viktige
naturområder ble mindre berørt. Med de
justeringene mener vi prosjektet er akseptabelt, sier Rune Flatby, direktør for NVEs
konsesjonsavdeling.
Han mener intakt natur vektlegges på en
grundig måte i konsesjonsprosessene knyttet
til vindkraft, og understreker at alle fornybare
energiprosjekter krever store arealer og nødvendigvis må føre til naturinngrep.
– Du klarer ikke unngå ulemper. Derfor
må NVE i hver sak, basert på utredninger
og høringsuttalelser, konkret vurdere om
ulempene er større enn fordelene. I en slik
prosess finnes det ikke et system hvor vi kan
prissette alle faktorer og få et perfekt svar.
Det må bli en skjønnsmessig vurdering for
hvert prosjekt, sier Flatby.
SORGPROSESS. På Stad forlater Hans Christian Hansen den spartanske fjellhytta. På vei ned
ønsker han å bli lagt merke til. Hansen ønsker at
arbeiderne på byggeplassen skal vite at de følges
med argusøyne. Forholdet dem imellom er så
dårlig at de har sluttet å snakke sammen. Relasjoner i lokalmiljøet er også ødelagt.
Ved inngangen til anleggsområdet står en
gruppe kvinner i gule vester. Her har de stått
hver eneste arbeidsdag siden august. Etter
planen skal de stå her til Okla vindkraftanlegg er ferdig.

TURBINJEGERE: Bente Rudberg og Marit Dahl har brukt mye fritid på å kjempe i mot vindkraftutbygginger i Innlandet
fylke. Denne turbinen i Raskiftet Vindkraftverk klarte de ikke stoppe.

INTAKT NATUR: Anleggsmaskinene sprenger seg oppover fjellsiden på Stadlandet. Fra avstand følger Hans Christian
Hansen med på utviklingen.
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BITTER: Gry Schjøll Hansen kjøpte en gård på Finnskogen midt
på 1990-tallet, og fant sjelero. Nå har hun fått vindturbiner til
nabo og har begynt hos psykolog for å håndtere egen frustrasjon.

– Er det noen som vil ha en paraply?
Åse Pedersen tilbyr skydd mellom
regnbyger, vindkast, kaffekopper og demonstrasjonsplakater. Fra fjellet høres
smell etter en dynamittladning. En gang i
løpet av høsten fikk grupperingen navnet
«Helsikes kvinnfolk».
– Vi er observatører, ikke demonstranter. Vi er her for å vise vår motstand mot
prosjektet og for å dokumentere den urett
som skjer, sier Beate Flataker.
Lastebiler og gravemaskiner passerer.
Damene har aksjonert med kjøre-sakteaksjoner. Noen har satt seg foran anleggsmaskinene, men de forteller at de alltid
opererer innenfor lovens grenser. Så snart
politiet ber dem fjerne seg, gjør de det.
– Å stå her er en form for sorgbehandling, sier Åse Pedersen. Hun opplever
byggingen i fjellet som et overgrep. Fle88

LEI: Åge Årseth og kona er blant grunneierne i området hvor veien til Okla vindkraftverk bygges. Han ønsket ikke vindkraftverk
på Stad, men er opptatt av å gjøre det beste ut av situasjonen.

Du begynner ikke en
vindkraftkamp før du
får det på brødskiva.
MARIT DAHL

re av kvinnene har mistet nattesøvnen.
Noen setter seg plutselig ned for å gråte.
– Min familie forstår ikke at jeg skal
fortsette å stå her når det er avgjort at
vindkraftverket skal bygges, men dette
er jo vår natur. Vi kan ikke la det bli slik.
Hvis alle er hjemme i sofaen, samtykker
vi stille, sier Beate Flataker.
Noen hundre meter fra plakatene til
«Helsikes kvinnfolk» bor Åge Årseth.

Han er en av flere grunneiere der vindkraftanlegget bygges.
– Jeg er alvorlig lei av hele prosessen.
Ingen i bygda er forkjempere for vindkraftverk, sier Årseth.
Han minner om at prosjektet har vært
gjennom en demokratisk prosess. Den
endte med vedtak om utbygging. Derfor
er han uenig i motstandernes måte å demonstrere på.
– De må gå i seg selv og slutte å plage
arbeiderne og kommunen. Ingen tåler å
bli behandlet slik over tid. Det er ikke
akseptabelt, sier Årseth.
Han kritiserer også det han opplever
som dobbeltmoral. Årseth forstår ikke
hvordan det henger i hop å være motstander av et energigivende prosjekt samtidig
som man støtter opp om bygging av nye
turstier, jobber i olje- eller oppdrettsnæ-

HELSIKES KVINNFOLK: Kvinnene som hver dag møter opp ved inngangen til anleggsområdet hvor Okla Vindkraftverk nå bygges
føler utbyggingen som et overgrep. – Vi vil bli hørt og sett fordi vi mener naturens sak står høgt, sier Beate Flataker (med rød
jakke midt i bildet).

ringen og eier hytter eller ferieleiligheter.
– Hvor var de da folkemøtene ble arrangert? Hvor var de da vi sto alene i forhandlingene med utbyggerne og ble truet
med ekspropriasjon av våre eiendommer?
Vi har fått dette tredd nedover hodene
våre og har bare måttet gjøre det beste ut
av det, sier Årseth.

Å stå her er en form
for sorgbehandling.
ÅSE PEDERSEN

NATUREN PRIORITERES IKKE. Ved

Fridtjof Nansens Institutt på Lysaker forskes det på konsesjonsbehandlingen knyttet til norsk vindkraftutbygging.
– Hovedfunnene er at det er uklart
hvilken systematikk NVE har brukt for
å vektlegge vindkraftens virkninger for
miljø og landskap, og at vurderingen av
naturhensyn i konsesjonsvedtakene er
uforutsigbar og lite transparent, sier forskningsleder Lars H. Gulbrandsen.

– Skal utbygging av vindkraft i et urørt
naturområde stoppes, må saksbehandlerne i NVE komme fram til at ulempene for
naturområdet overstiger fordelene knyttet
til utbygging, sier han.
Gulbrandsen forteller at det ofte er et
fåtall personer hos NVE som avgjør skjebnen til hvert enkelt prosjekt.
– De fleste saker havner riktignok i
Olje- og energidepartementet fordi mot-

standere klager på avgjørelsen, men i
flertallet av sakene blir beslutningen til
NVE stående.
Forskningen viser at miljømyndigheter,
naturverninteresser og friluftsinteresser
har mindre reell innflytelse enn energimyndighetene, utbyggere og grunneiere.
– Det er et tankekors at verdien av
urørt natur ikke behandles på en måte
som gir den større mulighet til å bli prioritert foran ønsket om utbygging, sier
Gulbrandsen.
Noe av det som har overrasket mest,
er måten NVEs saksbehandlere har forholdt seg til innvendinger mot utbygging.
Forskningslederen har ikke klart å finne
en konsekvent linje med tanke på hvilke
faktorer som fører til at en konsesjonssøknad avslås eller innvilges. Noen ganger har
hensynet til hubro-uglen eller andre arter
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BYGGESETT: Vindturbiner kommer som enorme
byggesett bl.a. fra Kina, og krever utvidelse av
noen veier. Her venter deler av én på å bli transportert inn til sitt nye hjem i Kjølberget vindkraftverk på Finnskogen. Vindkraftmotstandere Bente
Rudberg og Marit Dahl fortviler.

stoppet prosjekter. Andre ganger er det
gitt konsesjon, til tross for at prosjektet
kan være i konflikt med målet om å bevare truede arter eller naturtyper, påpeker Gulbrandsen.
– De kan selvsagt ikke gi tillatelse til
å bygge i et naturreservat, men det virker
uklart hva de skal gjøre hvis utbyggingen
er i konflikt med en myr eller en verdi90

full biotop. Fordi slike føringer er mangelfulle, blir NVEs forvaltningsskjønn
helt avgjørende.
MONA LISA. På Stadlandet blåser vinden hardt mot ansiktet til Jon Frogner.
Asker-mannen, som i 2010 flyttet hit for
å bo nærmere urørt natur og fine surfebølger, må regelrett dytte beina mot

den sterke vinden. Det siste året har
Venstre-politikeren brukt mye tid på å
forstå hva som skjer i eget nærområde.
Han er ikke prinsipielt imot vindturbiner,
men er motstander av vindkraftanlegget
på Stad fordi han mener det har større
ulemper enn fordeler.
– Vi stiller svakt som mennesker om
det bare er penger og fortjeneste som kan

settes inn i regnearkene når vi tar avgjørelser. Det finnes jo flere typer verdier
enn penger. Og de verdiene er ikke tatt
hensyn til her, sier Frogner.
Han mener vindkraftindustri kun
bør tillates ved eksisterende infrastruktur. Ikke i inngrepsfrie naturområder.
Nå frykter han det er siste gang han får
oppleve naturen på Kyrnosa som intakt.

– Både helse og natur er vanskelige
verdier å tallfeste. Dermed blir de ikke
en del av regnestykket når avgjørelser tas
basert på det konsesjonsmyndighetene
kaller ikke-prissatte verdier. Her er det en
systematisk feilslutning som fører til at vi
plukker naturen fra hverandre bit for bit.
Frogner trekker en sammenligning til
kunsten: At maleriet av Mona Lisa er så

verdifullt at det ikke kan prissettes, betyr
ikke at du kan få det gratis. Det betyr at
verdien er så høy at den ikke kan måles
i penger.
– Som samfunn har vi ikke tatt inn
over oss hva det faktisk betyr at noe er
uerstattelig. Man tror at de som skal passe på oss, tar vare på våre interesser, men
så prioriteres ikke mennesker og natur.
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Fra Kyrnosa kikker Frogner bort på myrområdene hvor fem turbiner skal reises. En
haglskur angriper fra vest. Lua flyr av gårde.
GULLGRAVERRUSH. Ved Høgskulen på

Vestlandet reageres det på omfanget av naturinngrep. Professor Knut Rydgren og høgskolelektor Åse-Birgitte Berstad mener det er
feil å tenke på Norge som et foregangsland
når det gjelder bevaring av urørt natur.
– Dette handler ikke om vindkraft alene,
men om hvordan naturen vår blir forvaltet
som helhet, og det er ikke bra. Det har vært
et voldsomt race med disse vindkraftkonsesjonene. Et gullgraverrush hvor vindkraften
har rullet frem som et stort industritog, sier
Rydgren.
Forskerne ved Institutt for miljø og naturvitenskap trekker frem Okla-utbygging som
eksempel. De mener Stadlandet er et av de
mest særpregete og ikoniske landskapene vi
har i Norge. Berstad omtaler området som en
juvel i norsk og internasjonal sammenheng.
– NVE er fullt klar over at Stadlandet har
nasjonal verdi. Konsesjonsmyndighetene har
alle utredninger, innspill og protester. Dette
påstår de å ha vektlagt, men det er tydelig at
de ikke har gjort det, sier Berstad.
At NVEs avgjørelser ikke kan overprøves
av en miljømyndighet, mener hun er et stort
problem. Fra tidligere jobb i Statens Vegvesen
er hun vant til et ufravikelig krav om at alle
vurderinger skal kunne etterprøves. I norske
vindkraftsaker mener hun det er vanskelig å
se hva som ligger bak skjønnsvurderingene.
– Altfor ofte er avgjørelsene for dårlig begrunnet, ifølge Berstad.
– Ideelt sett skal NVEs vurdering være en
avveining mellom naturhensyn, klimagevinster og verdiskapning, men i praksis tas det
ikke nok hensyn til naturen. Det virker som
NVE bare vurderer et stort utbyggingsalternativ mot et lite inngrep. Det virker som de
ikke har vurdert å avslå konsesjon.
Professor Rydgren mener at nesten uansett
hva som hadde stått i konsekvensutredningene, så hadde det blitt bygget vindkraft.
– Norsk forvaltning skal være kunnskapsbasert, men dette ser ikke slik ut. Her skjules
det og dekkes over. Det virker som NVE har
fått mandat til å bygge ut mest mulig vind92

ALVORLIG BEKYMRET: Hans Christian Hansen
mener det er galskap å bygge vindkraftverk i
urørt natur. Fra denne hytta, som vindkraftmotstanderne har fått låne, ser han anleggsmaskinene sprenge seg stadig høyere oppover
fjellsiden på Stadhalvøya.

kraft, og det gjør de ved å gi flest mulig konsesjonerer.

TAP AV NATUR
› Det bygges vindkraft i urørt
natur tilsvarende 1,5 ganger
Oslos areal.
› Ca. 40 % av planområdene
for vindkraftanlegg som er
bygd eller gitt konsesjon regnes som inngrepsfri natur.
Kilde: NRK

INTAKT NATUR
› For 100 år siden utgjorde
villmark omtrent 50 % av det
norske fastlandet villmark.
› Nå er andelen redusert til
11,5 prosent.
› 20 % av artene som finnes i
Norge er rødlistet.
› 50 % av norske naturtyper
er rødlistet.
Kilde: Miljøstatus.no

NY TURSTI. På Finnskogen trasker vindkraftmotstander Marit Dahl. I åtte år har hun
brukt mesteparten av fritiden på å kjempe
mot vindkraftutbygging. Hun elsker å være
her. Ingenting lader batteriene bedre enn
skogens ro. Ro har hun frem til nå funnet
langs Finnskogledens 240 kilometer lange
trasé, som tar turgåere gjennom områdene
hvor finske innvandrere slo seg ned på 15og 1600-tallet. Her utviklet folkegruppen en
egen kultur i nær relasjon til dyreliv og fiskevann. Nå står det et skilt midt på den gamle
stien: «Turstien er stengt». Like bak strekker
en 225 meter høyt vindkraftanlegg seg til
værs. I Kjølberget vindkraftverk roterer 13
vindturbiner høyt over tretoppene.
– OFF, der er de. Jeg blir dårlig hver gang
jeg ser dem, sier Marit Dahl.
Vindturbinene bygges vegg i vegg med
Buberget naturreservat. Det er de samme
turbinene som ødelegger villmarka til Gry
Schjøll Hansen. Altså kvinnen i starten av
denne reportasjen. Hun som flyttet til Finnskogen fordi det var verdens fredeligste plass.
At myndighetene ville akseptere bygging av
et vindkraftanlegg på Finnskogleden, anså
begge kvinnene som utenkelig.
– Dette ville fylket gå imot, tenkte jeg,
men samme hva jeg skrev, kom jeg ingen
vei. Jeg trodde hele tiden at det var noe jeg
kunne gjøre for å påvirke situasjonen, men
det var nok ikke det. Uansett hva jeg fant av
åpenbare feil i prosessen, svarte NVE at de
ikke kunne se at dette kunne utredes på noen
annen måte, sier Hansen.
Marit Dahl mener det er vanskelig å sette
seg inn i hva en vindkraftutbygging er, før du
selv har opplevd det i eget nærområde.
– Du begynner ikke en vindkraftkamp
før du får det på brødskiva. Først når du blir
berørt, tar du ordentlig inn over deg hva dette
egentlig er, sier Dahl.
Før utbyggerne kom til hennes skog, støttet hun tanken om at vindkraft måtte være en
del av løsningen på verdens energi- og klimaproblemer. Nå mener hun vi må ta et aktivt
valg mellom natur og vindindustri.
– Ingen er uenige i at vi ønsker fornybar
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Nordkyn
Skjøtningsberg

VINDKRAFTUTBYGGINGEN I NORGE

Ålesund
under bygging eller som har fått endelig konsesjon.
Testområde

Stad

Okla

Planlegging
stilt i under
bero bygging,
Vindkraft
utbygd,
Mehuken eller konsesjon gitt
Oransje viser
til vindkraftanlegg
Bremangerlandet som er under
avslått
Konsesjon
under
behandling
Hennøy
behandling. Noen har Guleslettene
fått konsesjon
eller
Planlegging
i bero
blitt avslått stilt
av NVE,
men er påklaget og skal
behandles
hos Oljeog bygging,
energidepartementet.
Konsesjon
avslått
Vindkraft
utbygd,
under
ellerFørde
konsesjon gitt
Lutelandet
Konsesjon under behandling

Høyangerfjell

Gul viser til stilt
saker
som er avsluttet,
Planlegging
i bero

Dalsbotnfjellet

men dette er en samlebetegnelse

Konsesjon
avslått
for saker som
er trukket av tiltaksHordavind
Vindkraft
utbygd,
bygging,
Havsul I
haver eller
stilt i under
bero. Det
skjer ateller konsesjon gitt
disse blir aktive
nytt.
Konsesjon
underpå
behandling

Planlegging stilt i bero

Bergen

Kilde: NVE.no

Testområde

Midtfjellet

Kristiansund

Stad

Grønafjellet
Mehuken

Okla

Bremangerlandet
Hennøy

Sortland

Svolvær

Bodø

Sortland

Mo i Rana

Koppang

Halden

Larvik

Lillehammer

Raskiftet
Rena

Hamar

Finnskogen

Elverum

Songkjølen og Engerfjellet
Eidsvoll

Grønafjellet

Kongsvinger

Drammen

Moss
Skien

Sandnessjøen
Øyfjellet

Kjølberget

Fagernes

Storøy
Gismarvik Haugesund Dalbygda
Utsira
Tysvær
Demoanlegg
Arafjellet
Karmøy Hywind
Rennesøy
Kvitsøy
Stavanger
Vardafjellet
Risavika
Tindafjell
Skurvenuten
Gilja
Åsen II
Stigafjellet
Lauvdalsheia
Høg-Jæren
Buhei
Bergeheia
Måkaknuten
Honna
Røymyra
Egersund Tonstad
Friestad
Oddeheia og Bjelkeberget
Skinansfjellet
Arendal
Flekkefjord
Gravdal
Kvinesheia Lillesand
Bjerkreim
Lista
Egersund
Kristiansand
Svåheia
Mandal
Tellenes
Fjeldskår
Skorveheia

Ånstadblåheia

Marker

Tønsberg
Larvik

Halden

Svolvær

Kjøpsvik

Bjø

Alta

10 KM
Karasjok

Storslett

Skibotn

Andenes
Andmyran

Tønsberg

Skien

Kir

Lakselv

Fakken

Kroken
Raudfjell
Tromsø
Kvitfjell

Vardøya

Digermulen

20 KM

Otta

AREALINNGREPENE

DET VISUELLE

800 meter beregnes pr. turbin, inkludert
adkomst- og internveier. Det typiske totale
Nygårdsfjellet
inngrepet,
gitt turbinstørrelsen på 4,0 MW,
er 14 000 m2 per turbin for hele inngrepet
ogNarvik
10 000 m2 per turbin etter tilbakeføring
av masser, tildekking for revegetering o.l.
(det tilsvarer to fotballbaner).

Visuelt influensområde for
vindkraftanlegg er en synlighet
på 10, 20 og 30 km i radius fra
vindkraftverket, gitt turbinenes
høyde og plassering i landskapet. I noen tilfeller er de synlige
over lengre avstander.

Kilde: miljodirektoratet.no

Kilde: miljodirektoratet.no

Sørfjord
Brønnøysund

ANTALLET

Bodø

› Over 1100 vindturbiner er allerede reist
på norsk jord, i 53 ulike industrianlegg.
› I løpet av 2021 er det planlagt bygget
47 nye vindkraftanlegg, med over 400
turbiner.
Vardøya
› I 2019 utgjorde vindkraftproduksjonen
5,5 TWh. I perioden januar-november
i
Mo i Rana
2020 ble det produsert 8,6 TWh vindkraft.
› Til sammenligning er det 1671
Sandnessjøen
vannkraftverk i Norge, med en
normalårsproduksjon
på 136,3 TWh.
Øyfjellet

SÅ MYE STØY LAGER VINDTURBINENE
105dBA

Gressklipper

90dBA

Blender

80dBA

Støvsuger

I bebygde områder skal vindturbiner
ikke plasseres nærmere enn 300 meter
fra den nærmeste bebyggelse

50dBA

40dBA

Vindusmontert
klimaanlegg

Kjøleskap
100dBA

Vindkraft utbygd, under bygging, eller konsesjon gitt
Konsesjon under behandling
Planlegging stilt i bero

Kilde: NVE.no

50dBA

Konsesjon avslått

LEVETID

Brønnøysund

› Vindkraftanlegg: 20–25 år
› Vannkraftverk: over 60 år

Hamne

Vadsø

Sørfjord

Elverum

Marker

30 KM

Borealis

Kjøpsvik

Drammen

Moss

Vilgesrassa

Dønnesfjord

Nygårdsfjellet

Kongsvinger

Oslo

Raggovidda
Laksefjorden

Narvik

Finnskogen
Stokkfjellet

Oslo
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Hammerfest

Ånstadblåheia

Berlevåg

Kjøllefjord

Havøygavlen
Snefjord

Røros
Songkjølen og Engerfjellet
Eidsvoll

Ålesund

Storøy
Guleslettene
Gismarvik Haugesund
Dalbygda
Utsira
Tysvær
Førde
Demoanlegg
Arafjellet
Karmøy Hywind
Rennesøy
Høyangerfjell
Kvitsøy Lutelandet
Stavanger
Vardafjellet
Risavika
Tindafjell
Skurvenuten
Gilja
Åsen II
Stigafjellet
Dalsbotnfjellet
Lauvdalsheia
Høg-Jæren
Buhei
Bergeheia
Måkaknuten
Honna
Hordavind
Røymyra
Egersund Tonstad
Friestad
Oddeheia og Bjelkeberget
Skinansfjellet
Arendal
Flekkefjord
Gravdal
Bergen
Kvinesheia Lillesand
Bjerkreim
Lista
Egersund
Kristiansand
Svåheia
Mandal
Tellenes
Fjeldskår
Skorveheia

Midtfjellet

Hamar

Nordkyn
Skjøtningsberg

Andmyran

Raskiftet

Rena

Karasjok

Skibotn

Andenes

Kjølberget
Eggjafjellet/Åsfjellet

Fagernes

Molde
Sandøy
Haram

Grå angir saker
Konsesjon
avslåttsom
er endelig avslått.

Lillehammer
Geitfjellet

Bjørnevatn

Alta

Storslett

Kroken
Raudfjell
Tromsø
Kvitfjell

Kirkenes

Lakselv

Fakken

Ytre Vikna
Rørvik
Vikna
Mariafjellet
Hundhammerfjellet
Røros
Innvordfjellet
Grøndalsfjellet
Namsos
Sørmarkfjellet
Bessakerfjellet
Skomakerfjellet
Roan
Harbaksfjellet
Steinkjer
Kvenndalsfjellet
Otta
Sandvassheia/Follaheia
Remmafjellet
Valsneset
Svarthammaren
Storheia
Frøya
Hitra
Hyllfjellet, Sognavola
Koppang
og Markavola
Smøla
Rye Vind
Hitra2
Trondheim

Rød fargeutbygd,
viser vindkraftanlegg
erkonsesjon
bygget, som
Vindkraft
under bygging,som
eller
gitter

Konsesjon under behandling

Vadsø
Borealis

Kilde: Fosenvind.no

Havsul I

Molde
Sandøy
Haram

Digermulen

Dønnesfjord

Stokkfjellet
Eggjafjellet/Åsfjellet

Kristiansund

Vilgesrassa

Hammerfest

Hamnefjell
Vardø

Raggovidda
Laksefjorden

Snefjord

Her er en oversikt over vindkraftanlegg, både de som er bygget, som
er i prosess, utsatt eller satt på pause, og de som har fått avslag på
konsesjonssøknaden. Alle kategoriene er med for å vise omfanget av
Geitfjellet
den aktuelle og den mulig vindkraftutbyggingen i Norge.

Berlevåg

Kjøllefjord

Havøygavlen

K ART: EIVIND ABUSDAL /DESIGNERKONTORET. KILDE: TEMAK ART.NVE.NO

Ytre Vikna
Rørvik
Vikna
Mariafjellet
Hundhammerfjellet
Innvordfjellet
Grøndalsfjellet
Namsos
Sørmarkfjellet
Bessakerfjellet
Skomakerfjellet
Roan
Harbaksfjellet
Steinkjer
Kvenndalsfjellet
Sandvassheia/Follaheia
Remmafjellet Valsneset
Svarthammaren
Storheia
Frøya
Hitra
Hyllfjellet, Sognavola
og Markavola
Smøla
Rye Vind
Hitra2
Trondheim

0
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NB! Det kan forekomme feil i kartet og innlagte data. Vindturbiner som ikke er konsesjonspliktige, er ikke med i kartet.
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energi. Det er konsekvensene vi er uenige
om. Utbyggere og politikerne sier ingenting
om konsekvenser. De snakker kun om grønn
energi, sier Dahl og ramser opp det hun mener er mest relevant å diskutere i forbindelse
med vindkraftutbygginger: ødelagt natur,
lavfrekvent støy, inngrep i karbonholdig
myr, redusert livskvalitet, ødelagt friluftsliv,
mikroplastforurensning og hemmet dyre- og
fugleliv. Dahl er ikke nådig i sin dom over
vindkraftindustrien, blant dem Kjølberget
vindkraftverk, som bygges ved Finnskogleden
– Utbyggerne lyver, tier og bagatelliserer.
Det er kun tre ønsker som driver dem: Penger, penger og penger.
MILLIARDENE KOMMER. Den omfattende

vindkraftutbyggingen er et resultat av ønsket
politikk som strekker seg tilbake til 1990-tallet. Innføringen av grønne sertifikater, EUs
fornybardirektiv og gunstige avskrivningsregler har gjort vindkraft konkurransedyktig
med vannkraft. El-sertifikatordningen er innført med mål om å øke produksjonen av fornybar elektrisitet. Ordningen sikrer eiere av nye
vann- eller vindkraftanlegg ekstra inntekter.
I praksis er det strømkundene som betaler for
ordningen gjennom et pålegg på strømprisen.
I Innlandet fylke er Magnus Axelsson daglig leder for to vindkraftanlegg. Deriblant
anlegget som bygges ved Finnskogleden.
Svensken er opptatt av at arbeidet de gjør er
bestilt av norske myndigheter. Han mener
vindkraftbransjen «ikke er så hemsk som
mange vil tro».
– Vindkraft er en viktig del av løsningen
for å redde klimaet, sier Axelsson.
I takt med økt vindkraftmotstand hevder
han at mange nordmenn har mistet det globale perspektivet av syne. Han opplever at
motstanderne primært er opptatt av lokale,
negative konsekvenser.
– Ukentlig påminner varmerekorder,
flommer og ras oss om global oppvarming.
Jeg tror vindkraft er et nødvendig redskap for
å håndtere klimakrisen. Derfor er jeg stolt av
arbeidet vi gjør, sier Axelsson.
47-åringen har jobbet med energiproduksjon siden tenårene, og presiserer at alle
former for energiproduksjon innebærer negative konsekvenser. Selv har han tidligere
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FORURENSNINGEN
› Vindkraft sees på
som ikke-forurensende
energikilde.I produksjon
slippes det ikke ut avgasser
som CO2, NOx og SOx, men
turbinene drysser mikroplast, er fulle av hydraulikkolje og mangler ofte plan
for destruksjon etter endt
levetid. Rotorbladene er stort
sett laget av glassfiber, de er
slitesterke, men vanskelige å
resirkulere.
Kilde: Wikipedia

PRODUKSJONEN
› En stor vindturbin, med en
effekt på 3000 kilowatt, kan
produsere ca 9 gigawattimmer på et år. Det tilsvarer
energibruken til omtrent 360
eneboliger.
› Hvor mye strøm turbinen
lager er avhengig av størrelse og vind.
Kilde: NVE

0-SKATTEYTER
› Vindkraften betaler per i
dag IKKE grunnrenteskatt
eller naturressursskatt.
Vindkraften subsidieres av
elsertifikatsystemet, ofte
kalt «grønne sertifikater»,
og gunstige avskrivingsregler. Derfor har utbygging av
vindkraft blitt mer lønnsomt
enn vannkraft under dagens
skatteregime.
Kilde: Fridtjof Nansens Institutt

jobbet med fossile anlegg, og mener ulempene knyttet til vindkraft er langt mindre enn
ulempene ved gass og kull. Når det gjelder
naturinngrep, mener han norske konsesjonsmyndigheter er gode til å ta hensyn. Veibygging, støy og høye master er ikke til å unngå.
– Det finnes ikke en fasit på hvor vindkraftverk bør bygges, men jeg synes vi skal
fortsette å lete etter prosjekter hvor fordelene
er større enn ulempene. Slike prosjekter kan
finnes både i øde områder på fjellet eller i
skog, og der folk bor, sier Axelsson.
Han tar seg ikke nær av kritikken om at
utbyggerne kun er interessert i økonomisk
fortjeneste. Han ser på det som udelt positivt
at både utbyggere, vertskommuner og grunneiere tjener penger.
– Jeg skjemmes ikke av at vi skaper arbeidsplasser og betaler skatt. Snarere tvert
imot. Det er samfunnsnyttig.
NEI FRA ORDFØREREN. På kommunehuset i Nordfjordeid sitter ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo. Han er overbevist om at
kommunestyret ikke ville godkjent bygging
av Okla vindkraftverk hvis de ble spurt i dag,
selv om industriparken vil skape inntekter til
kommunen på en million kroner årlig.
– Naturverdien og landskapet på Stadlandet er av en slik art at det ikke er riktig å
bygge vindkraft der. Dette er ikke et egnet
sted for et industriområde, sier Bjørlo.
Kommunestyret har allerede signalisert at
de ikke ønsker at vindkraftanleggets konsesjon skal forlenges. Det betyr i så fall at turbinene skal tas ned på 2040-tallet. Til tross for
at ordføreren mener prosjektet er en dårlig idé
og kommunestyret ønsker å fjerne turbinene
så snart som mulig, har ikke kommunen mulighet til å hindre utbygging i deres intakte
natur.
– Det er et stort problem at prosessen har
blitt kjørt med oss som kommune på sidelinjen. Når prosjektet først har fått konsesjon, er
det kun Stortinget som kan påvirke prosessen.
Vi har ikke noen rolle i saken, sier Bjørlo.
AKSEPTABLE INNGREP. Rune Flatby i
NVE forteller at over halvparten av prosjektene de har vært involvert i ikke har ført til
utbygging. Disse prosjektene har fått avslag

BYGGEPLASS: Enorme vindturbiner heises på plass i Kjølberget vindkraftverk på Finnskogen. Byggingen har ført til at Finnskogleden må bygges om.

på konsesjonssøknaden, er stilt i bero eller er anbefalt trukket tilbake før siste
høringsrunde.
– Alle våre prosesser er basert på
grundige konsekvensutredninger og
brede høringsrunder. Vi følger reglene
som gjelder for konsekvensutredninger og
høringer, sier Flatby. Han er uenig med
dem som mener kommunene ikke blir
lyttet til. Ifølge Flatby har kommunene
kommet med positive høringsuttalelser i
så og si alle konsesjonsprosesser som har
endt med bygging av vindkraftanlegg.
NVE laget forslag til nasjonal ramme
for vindkraft på oppdrag fra OED, og utarbeidet 21 fagrapporter om ulike temaer
som kan bli berørt av vindkraftutbyggingen. Deriblant TV-signaler, forsvarets radarer, nettkapasitet, vind, støy, truede
dyrearter og naturtyper.
– Det vil alltid være uenighet om hvordan de ulike forholdene skal vektlegges.
Og det er vel der problemet ligger. Hvis
vi bare hadde tatt hensyn til naturen,
ville det ikke blitt noe fornybar utbygging. For oss handler dette om å finne
prosjekter som har akseptable virkninger,
sier Flatby.

Forskningsleder Lars H. Gulbrandsen
ved Fridtjof Nansens Institutt er enig i
at NVE legger stor vekt på kommunenes
standpunkt til vindkraftutbygging, men
påpeker at kommunene har hatt liten innflytelse i den lange tiden som ofte går fra
konsesjon er gitt til utbyggingen starter.
– Mange kommuner har opplevd at
turbinhøyden økes drastisk, plasseringen
endres og samlet installert effekt utvides,
uten at de har hatt reell medvirkning og
uten at det har blitt stilt krav om nye konsekvensutredninger, sier Gulbrandsen.
– Vår forskning viser dessuten at av
alle konsesjonssøknadene der NVE og
OED har fattet endelig vedtak, er om lag
to tredjedeler innvilget og en tredjedel
avslått. Hvor stor andel av sakene som
er avslått på grunn av naturhensyn, er
umulig å fastslå.
ALT KAN BYGGES. Høsten 2020 ga
flere politikere i Stortingssalen uttrykk
for at det har blitt gitt for mange vindkraftkonsesjoner på for kort tid, og at
reglementet og prosessene ikke har vært
gode nok.
I desember gikk Stortinget inn for at

energiloven ikke lenger skal styre prosessen knyttet til arealavklaring av nye
vindkraftanlegg, men plan- og bygningsloven. Kommunene vil få større innflytelse i prosessen knyttet til etablering
av nye vindkraftanlegg, og de skal sitte
igjen med større inntekter. Virkninger for
natur, reindrift, miljø og landskap skal
tillegges større vekt i prosessen, men
Klima- og miljødepartementet får ikke
mer innflytelse.
De politiske endringene påvirker ikke
vindkraftanlegg som allerede har fått
konsesjon. Alle prosjekter med godkjent
konsesjon kan bygges innen fristen, uavhengig av størrelsen på motstanden og
tyngden i argumentene.
VÅRA SKOGAR. På Finnskogen triller
flere tårer mens kranbiler heiser de siste
store vindturbinene mot blå himmel.
– Dette er fælt. Jeg blir så lei meg av
at vi ikke klarte å redde hele Finnskogen.
Nå er stillheten borte for all tid, sier Marit Dahl. På vei hjem siterer hun vandreren Nitahå-Jussi, som levde et helt liv her:
«Detta är mina skogar, fast jag äger
dom inte».
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