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La Naturen Leve er en naturvernorganisasjon som 
ser med stor bekymring på det enorme forbruket av 

norsk natur til vindkraft 

 
Norge har en særlig variert og unik natur med en av verdens 

vakreste og mest storslåtte kystlinjer, og dertil et rikt 
biologisk mangfold. 

 

Skog-, hei- og fjellområder over hele landet er populære mål 
for friluftsaktiviteter - en kilde til rekreasjon og folkehelse. 

 

Vi har et ansvar for å ta vare på dette! 
Ikke bare for oss selv, men for en hel verden. 

 

 



Status konsesjoner 

• 100 konsesjoner gitt i Norge 

• 3 x myndighetenes ambisiøse mål 

• 30 konsesjoner gitt i Rogaland 

• 3.5 TWh produksjon 

• Tilsvarer 530 vindturbiner 

• Vil båndlegge 300 Km2 areal 

Blått = Konsesjoner innvilget 



Buheii - Hytter 

Knaben 

Josdal 



Buheii – synlighet 

Vindkraftverket blir 
synlig fra de fleste 
hyttene i Knaben som 
får det midt i sin ellers 
flotte utsikt 





Historien om  
Solheim Hytter og Tomter  

i Engerdal 



Solheim Hytter og  Kvitvola vindkraftverk i Engerdal 

Avstand hytter til vindkraftverk: ca 5 Km 

Hytter 



Kvitvola vindkraftverk i Engerdal sett fra Hyttefeltet 

Avstand hytter til vindkraftverk: ca 5 Km 



Solheim Hytter, Kvitvola:  Eiers fortvilede brev til kommunen 



Solheim Hytter, Kvitvola:  Hvordan det gikk 

2005: Det begynte bra 
for Solheim hytter 

Mai 2014: Slik gikk det 
da vindkraftverket kom 

Østlendingen 



Engerdal:  Samfunnsregnskapet for vindkraftverket på Kvitvola  

Lokalt samfunnsregnskap: Vindkraftverket vs. hyttenæring 
 
Samfunnsregnskapet lokalt kan oppsummere med at en 
salgsreduksjon på ca. 5 hytter årlig grunnet vindkraftutbygging, 
tilsvarer hele verdiskapingen og sysselsettingen av et 
vindkraftanlegg i anleggs- og driftsfasen samlet. 
 
Samfunnsregnskapet lokalt viser at en Vindkraftutbygging har 
marginale verdier sammenlignet med hyttenæringen. Dette gjelder 
på alle områder - verdiskaping, sysselsetting og forbruk (omsetning). 
 
Samfunnsregnskapet lokalt viser at hytteeiernes daglige 
forbruk/omsetning har en helt spesiell merverdi og skiller seg klart ut 
fra vindkraftutbyggingen. 
 

Vurderig av samfunnsmessig regnskap for Kvitvola utført av Finn Vaagan Rådgivning (FVR) 



• Interessen etter hytter og tomter i Østfjella i Engerdal tok seg 
opp igjen 

 
• Solheim Hytter begynte å ansette folk igjen 

 
• Fremtiden ser lysere ut for Solheim Hytter 

Hva hendte etter at OED sa nei til Kvitvola? 



Knekk på husprisen 



Hvorfor er vindkraftverk 

problematisk i hytteområder? 



Sverige: Turisters holdninger til vindkraftverk i fjellandskap 

”Stödet för det storslagna fjällandskapet är betydligt starkare än vad stödet är för 
vindkraft, bland Sveriges befolkning”, säger Bosse Bodén, på Mittuniversitetet. 
 

67 % svensker og 81 % utlendinger mener: 10-12 vindturbiner på 150 m er negativt til svært 
negativt for landskapsopplevelsen 

Merk: På svensk er et vindkraftverk det samme som en enkelt vindturbin 



Lysforurensing fra vindturbiner 
Revidert forskrift for merking av luftfartshinder  

• Hinder over 150 m merkes med høyintensitetslys 
type med 100.000 candela, hvitt blinkende lys. 

• Blinker samtidig med 25-35 blink pr. minutt 

• Om natten brukes rødt, blinkende lys 
 

• For turbiner med høyde under 150 m brukes lys 
med 2.000 candela, rødt blinkende lys 

• Synlige på mils avstand om natten 

24 timers lysvirkninger fra vindturbiner over 150 m 

Kilde: E.ONs konsekvensutredning på Storehei 

Dagens søknader 
innebærer  mange 
vindturbiner over 
150 m høyde 

Bergens 
Tidende 

17 



Støy er et problem: Naboer som har klaget på støyen på Lista 

80 naboer signerte en klage på støyen 

25 prosent av de som signerte kommer fra husholdninger som har mottatt eller mottar penger 

Det har vert en dramatisk endring i folks holdninger til vindkraftverket etter at det ble bygd 



Få synes dette er et verdifullt tur og rekreasjonsområde 

Midtfjellet 



Lista – Det vil ta tusener år å viske ut slike inngrep 



Lista - Veifylling 



Vindkraftverk Bessakerfjellet / Skomakerfjellet – Trøndelag 



Iskast 



Hva er iskast? 

Hastigheten på tuppen av et vindturbinblad 
kan bli over 300 Km/t 

• Snø, sludd og fuktighet fester seg til bladene på vindturbinen og fryser til is 

• Flate isklumper med skarpe kanter dannes – kan dekke det meste av vingen 

• Ising oppstår både når en vindturbin står stille og mens den går 

• Mest utsatt for ising ved temperaturer omkring 0 grader, men det er vanlig også ved lavere 
temperaturer 

• Skarpkantede isklumper slynges ut når ismengden eller rotasjonshastigheten øker 

• Når en stillestående iset turbinen starter hagler det ofte ned isflak. Det er svært farlig å 
være i nærheten når dette skjer. 

• Is kan kastes flere hundre meter ut fra turbinene 



xx 

xx 

Februar 2015: Bredo Våland holder opp en isklump 
som har falt ned fra en vindturbin på Høgjæren 

Merk hvordan små og store isklumper har regnet 
ned i snøen rundt vindturbinen. 



Noen få av  
de utallige isklumpene  

som har falt ned 
 

Høgjæren, Februar 2015 

Høgjæren er pga sin lave 
beliggenhet ett av vindkraftverkene 
i Norge som vil være minst utsatt 
for ising 

Skarpkantet, spiss isklump 



La oss håpe at den som gikk på ski ikke var 
der da isklumpene falt ned,  Høgjæren, Februar 2015 



Fugl og Dyr 



Smøla – Ørn drept av vindturbiner 

• Død voksen hunnørn  

• Den syvende 
kollisjonsdrepte 
havørna i Smøla 
vindpark 

• 70 havørn drept til nå 

Opphavsrett: Espen Lie Dahl 



Vindkraftverk 



Hvor miljøvennlig er egentlig 

vindkraft? 



Neodym i vindturbiner - store miljøbelastninger i Kina 

To landsbyboere ved bredden av den 10 km brede giftige slamsjøen i Baotou. 
Overflaten er dekket av et tykt lag giftig og radioaktivt avfall fra de mange 

smelteovnene som produserer Neodym og dumper avfallet i slamsjøen.   

Kreft, hud- og skjelettsykdommer florerer i området.  Kilde: Kinesisk helse studie i Baotou fra 2006 

Vindkraftindustrien er storforbruker 
av sjeldne jordarter som neodym 

(Kilde: Daily Mail) 



Brukte rotorblader utgjør et enormt avfallsproblem 

"Når en vindmølle er i drift, producerer 
den grøn energi. Men når den er slidt 
op, så udgør den pludselig et problem. 
Der findes i dag ikke nogen konkret 
løsning på at genanvende vinger fra 
vindmøller,.."  

 
Seniorudviklingsingeniør Tom Løgstrup Andersen fra Risø-
DTU. Han har i to årtier forsket paa glassfiber og kompositter 
(1) 

DTU = Danmarks Tekniske Universitet 

 

100 vindkonsesjoner er gitt = 19.7 TWh 

= 100.000 tonn kompositt 

= 670.000 plastbåter på 14 fot 

= 2.900 Km lagt etter hverandre 

= 1.5 x avst. Oslo - Nordkapp 



xx 

Offshore vindkraft Tyskland – Et mer miljøvennlig alternativ enn landvind 



Extra slides 



Eiendomsverdi faller i Ontario 

CBC News har dokumentert en rekke familier som har oppdaget at eiendomsverdien faller  



Tapt eiendomsverdi i Ontario 



Fall i 
eiendomsverdi 


