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La Naturen Leve

Landsdekkende organisasjon
Over 3000 medlemmer

Informasjon og rådgivning til folk som blir 
berørt av vindkraftverk

https://lanaturenleve.no/
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Dette er vindturbiner

3

Bjerkreim
190 m

Tyskland 
250 m

Om 5 – 10 år?
330 m?

Lista
127 m

Dalsnuten i Sandnes – 323 m høyde



Nasjonal Ramme for 
Vindkraft
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Nasjonal ramme for vindkraft - Analyseareal

• NVE utfører på bestilling fra OED en 
vurdering av områder for videre utbygging 
av vindkraft i Norge

• 43 analyseområder vurderes for vindkraft

• Ca. halve Norge

• Dekker 37 % av Norges urørte natur

• Høring fra 1 april 
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Nasjonal ramme for vindkraft – Analyseområde 11
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Kylland

Kalddragsheia

Hovassheia

Honnaheia

Storheia

Stemhei

Tveitehei



Vindkraftavtaler

Sosiale virkninger
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Avtalen
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• Litt om grunneieravtaler

• Kompensasjon som % av brutto inntekt er standard

• Varierer mye - mellom 1% og 4 %

• Grunneier rett til reforhandling av avtalen – f.eks. etter 5 og 15 år

• Avtalens varighet varierer fra 25 år til 50 år - eller uten begrensing

• Ansvar for opprydding om utbygger går konkurs bør defineres 

• Grunneiere og kommune anbefales å søke advokathjelp før 
avtale signeres

• Advokatfirmaet Lund & Co spesialiserer på å bistå kommuner



Hvem blir hørt i vindkraftsaker?

9

Utbygger har stor kunnskap og ressurser på hvordan bli hørt og sett

• Omfattende forskning på hvordan gå frem overfor lokalsamfunnet

De som står nærmest problemet blir altfor ofte ikke hørt

• Naboene skal leve med vindkraften og plagene resten av sine liv

• Uforberedt på det som kommer

• Liten erfaring med å forholde seg til slike aktører

• Kunnskap om problemstillingene omkring vindkraft mangler

• Selv om man ofte slipper til i lokale media blir man ikke tillagt tyngde

Et særdeles asymmetrisk maktforhold



Splittelse av naboskap
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• Vindkraften skaper splittelse i lokalsamfunnene

• Nabo mot nabo , familiemedlem mot familiemedlem

• Utbyggers hemmeliggjøring 

• Samholdet ødelegges og tilliten mellom mennesker ryker

• Svært tungt å oppleve at forholdet til naboen forfaller

• Når vindkraftverket er bygd vil det for alltid minne om hva som har skjedd



Utbyggerne gir seg sjelden om de får nei

• Om utbygger får nei så kommer de ofte tilbake med nye forslag 
med litt endrede prosjekt.

• Trusselen om vindkraftverk henger over lokalsamfunnet.

• Skaper usikkerhet for etablering av naturbasert næring, 
hyttebygging og reiseliv

Fryktelig slitsomt for folk å måtte kjempe omkamper

Myndighetene må si at et nei er et nei slik at folk kan få fred!!
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Evje og Hornnes Kommune har mulighet til å si nei

23 kommuner har sagt nei til mer vindkraft:

• Sogn og Fjordane: Bremanger

• Hordaland

• Bergen, Etne, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Radøy, 
Tysnes, Vaksdal, Voss

• Trøndelag: Agdenes

• Agder: Lyngdal?

• Rogaland: Strand

• Møre og Romsdal: Sula

• Hedmark: Åsnes og Nord-Odal

• Oppland: Øystre Slidre, Sel, Sør-Aurdal, Vågå, Vestre Slidre

12



Bjerkreim Vindkraftverk

Planareal: 37 kvadratkilometer
Her kommer 70 vindturbiner

190 m høye
4.2 MW
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Boremaskinene kalles ikke «boregeit» for ingenting

xx
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Fra Bjerkreim Vindkraftverk som er under bygging

xx
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Veiene skal alltid opp på fjelltoppene!

xx
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Siden veiene på norske vindkraftverk alltid skal 
opp på de høyeste punktene (fjelltoppene) blir 
inngrepene i Norge større enn i noe annet land



En trafostasjon er ingen bagatell (520 MNOK på nettleien)

xx
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420 KV trafostasjon midt inne i Bjerkreimsklynga. 
Utløst av vindkraftverket. 
Forbrukerne betaler for den over nettleien



Egersund Vindkraftverk

Foto: Sveinulf Vågene18Hvor lang tid tror du det vil det ta å viske ut disse sporene i naturen?



Egersund: Kjerdalsfjellet 

Nok en fjelltopp som er 

sprengt flat

Foto: Sveinulf Vågene19
N



Lista Vindkraftverk: 50 m bredt Veikryss

Lista Vindkraftverk: Grunneierne kaller nå dette stedet for Sinsenkrysset
Foto: Sveinulf Vågene



Til ettertanke

Bildet viser Parabelriss og Sigdbrudd i 

fjellet inne i Bjerkreimsklynga

• Dannet av isen under siste istid

• Minst 15 000 år gamle

• Noen få mm dype

• Viser nesten like godt i dag

Hvor lang tid vil det da ta å viske 

ut sporene vindkraften i dag lager 

i naturen? 
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Støy fra vindkraftverk

Støy er det største konfliktområdet 
ved vindkraftverk i utlandet, 

Men sterkt underkjent i Norge
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Vindkraftverk avgir plagsom vedvarende støy

«Akustisk foto» av lydutstrålingen 
fra en vindturbin.
(Viser bare lyden som treffer mikrofonene som 
ligger på plattformen på bakken)
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• En vindturbin har en kildestøy på 
104 – 109 desibel

• Øker med økende vindstyrke

• Ofte pulserende støy og derfor 
ekstra plagsom



Lista Vindkraftverk: 80 naboer klaget på støyen

Lista har opplevd en kraftig negativ holdningsendring mot vindkraftverket etter oppstart

«Hadde vi visst dette hadde vi ikke godkjent vindkraftverket» - Arnt Abrahamsen, Ordfører i Farsund Kommune
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Stemhei - Hytter

Rød stiplet kurve = 2 km avstand

Prikker med nr er hytter
Uten nr. er boliger

Minst 70 hytter og boliger omkring 
Stemheia

200 - 300 støyberørte personer

Avstand og plager

• Lista: Få plaget av støy på 2 Km 
avstand fra de «små» vindturbinene 
der 

• Andre steder kan støyen oppleves 
plagsom på 3 Km.

• Sannsynlig at avstanden til hvor man 
blir plaget av støy øker med større 
turbiner som avgir mer lavfrekvent 
lyd



Hvordan påvirker et 
vindkraftverk 

eiendomsverdien?
og 

lokal økonomi?
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Vindkraftverk er ikke bra for eiendomsverdien 

Egersund Vindkraftverk
• En familie fikk utført verditakst på eiendommen
• 45 % reduksjon i verdi fra nærheten til vindkraftverket
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Foto tatt fra oppstillingsplass for vindturbin



Solheim Hytter og  Kvitvola vindkraftverk i Engerdal

Avstand hytter til vindkraftverk: ca 5 Km

Hytter



Østlendingen

Vindkraftverk er ikke bra for hytteutbyggere
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Østlendingen 26/5-2014



Knaben: Stopp i hyttebygging og verditap på hytter
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Knaben
8 Km

Nybakt hytteeier på Knaben forteller

• Salgstakst 550.000 under selvkost 
på hytta

• Verdiforringelse på 13 %

• Renta opp på lånet 

• Hyttebyggingen er sterkt redusert

• Arbeidsfolkene får færre 
oppdrag - mye småjobber

• Landhandleren - færre kunder

Vindkraftverket kommer midt i synslinja til hyttefeltene



Tveitehei versjon 2

21 vindturbiner

Arenevet



Redusert verdi hytter:  Bjørndalsvatn - Øyvassdalen
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Hytter
Antall hytter < 2 Km: ca. 50 
Antall hytter 2-5 Km:  ca. 80
Verdi pr hytte: 1,7 MNOK
Total verdi: 220 MNOK

Minst 20% verditap = 40 - 80 MNOK

Bjørndalsvatn

Stålevasslian
Hyttefelt

?



Vurdering av synlighet

33

Arenevet
Bjørndalsvatn

Stålevasslian
Hyttefelt

Hyttefeltene ved 
Bjørndalsvatn

200 m høy turbin



Vurdering av synlighet - Bjørnekroken

200 m høy turbin

Arenevet
Høyeste 

punkt

Gåseflåkilen Bjørnekroken



Hyttefeltene på Fjellestad hyttefelt

Fjellestad 
hyttefelt

Hyttefeltene sør 
for Murtetjørn

Murtetjørn

Fjellestad

200 m høye turbiner i 
samme skala som terreng



Stemhei

Estimat antall hytter
Antall hytter: 60 innen 2 km
Verdi pr hytte: 1 MNOK
Total verdi: 60 MNOK

Min. 20 % verditap = 12 – 30 MNOK

34 vindturbiner

Prikker med nr er hytter
Uten nr. er boliger

Planer om 
hytter



Lokalt samfunnsregnskap: Vindkraftverk vs. hyttenæring

En salgsreduksjon på ca. 5 hytter årlig grunnet vindkraftutbygging, 
tilsvarer hele verdiskapingen og sysselsettingen av et 
vindkraftanlegg i anleggs- og driftsfasen samlet.

• Vindkraftutbygging har marginale verdier sammenlignet med 
hyttenæringen. 

• Gjelder alle områder: verdiskaping, sysselsetting og forbruk 
(omsetning).

• Hytteeiernes daglige forbruk/omsetning har en helt spesiell 
merverdi og skiller seg klart ut fra vindkraftutbyggingen.

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



NHH professor: Ingen lokaløkonomisk gevinst av vindkraft

Bergens Tidende 7.11.2018



Klart budskap fra lokal naturbasert turisme

Gjesdalbuen 9/1-2014



Eiendomsskatt

• 2 - 7 promille i eiendomsskatt

• Av industriell takst for kraftverket

• Beregnes av 70 % eller mer av totale 
investeringskostnader

• Verdien reforhandles hvert 10 år

• Reduseres pga. kortere 
gjenværende levetid

• Basert på lønnsomhet og mulig 
salgsverdi 

• Blir kraftpris og lønnsomhet lav kan 
det bli ekstra lav eiendomsskatt

Typisk utvikling av eiendomsskatt



Har vindkraft eksportert 
fra Norge  til EU  

noen klimavirkning?
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Reduserer ny norsk vindkraft CO2 utslipp i EU?
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Spørsmål til Miljødirektoratet (Ellen Hambro) fra Hogne Hongset: 
«Vil økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU gi reduserte 
CO2-utslipp?»

Hambros svar, via sin rådgiver:
«Tusen takk for din henvendelse. Du stiller interessante og 
komplekse spørsmål. Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og 
meg bekjent har ingen i eller utenfor Norge gjort grundige 
vurderinger av problemstillingene du reiser.» 

Altså er der ingen offentlig faginstans innen klima som vil stå frem 
og si at vindkraft har noen klimavirkning. Hvem er det da som sier 
det? - andre enn kraftbransjen som bruker klimasaken som 
bekvemmelighetsflagg?



Iskast fra vindturbiner

Det er livsfarlig å ferdes på et 
vindkraftverk om vinteren
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xx

xx

Februar 2015: En isklump som har falt 
ned fra en vindturbin på Høgjæren

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



Stor fare ved ferdsel nær vindturbiner om vinteren

• Maksimal kasteavstand 700 m 
avhengig av vind og helning

• Isklumper på opp til 60 Kg er 
observert
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Bare noen uker etter at Ånstadblåheia var 
satt i drift fant en turgåer en isklump som 
var kastet ca. 150 m fra turbinen

Bladet Vesterålen 
31/10- 2018



Bjerkreim: Vindturbiner ved hovedveien = Livsfare for iskast
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Vingene på vindturbinen blir 65 m lange og vil strekke seg over veien. 
Dermed blir der ikke bare fare for iskast på veien men også isfall hele vinteren 

65 m

Isfall og iskast
over veien



Virkninger på jakt i 
vindkraftområder

Veifyllinger utgjør permanente 
hinder for jakt og ferdsel i naturen.

Tvinger ferdsel inn på veiene
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Tellenes / Zephyr: Veifylling krysser en dal

Merk 
stien



Kupert terreng betyr store inngrep i naturen
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Hvilke erfaringer har kommuner 
gjort med vindkraftutbygging 

de siste årene?
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Zephyrs vindprosjekt Guleslettene i Flora Kommune
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Bergens Tidende

14. sep. 2018 

Ordfører: – Vi er blitt overkjørt
Flora kommune sa ja til vindkraftverk. Nå føler politikere seg ført bak lyset.

– Bystyret ble bondefanget, sier ordfører Ola Teigen (Ap).
– Vi er blitt lurt, sier varaordfører Jan Henrik Nygård (V).
– Konsesjonssøknaden var falsk. Den var bare en fiktiv reklameplakat, 

sier Jon Anders Stavang, leder i Naturvernforbundet i Flora.



Hvem eier alle 
vindkraftverkene?
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Alle vindkraftverkene selges i dag til utlandet

Prosent utenlandsk andel i 
norske vindkonsesjoner med 
investeringsbeslutning 2016 –
2018

Vindkraftverk Utenl. Selskap Land % andel

Fosen: 6 kraftverk Credit Suisse Sveits 40

Egersund Luxcara Tyskland 100

Bjerkreim Luxcara / Facebook Tyskland 100

Tellenes Black Rock / Google USA 100

Raskiftet Stadtwerke Munchen Tyskland 60

Svåheia Skovgaard Invest Danmark 80

Ånstadblåheia Fortum Finnland 100

Sørfjord (TBD) Fortum Finnland 100

Marker (TBD) Scanenergy / BKW Sverige 100

Kvaløya/Nordlicht Ärtzeversorgung Wf-Lippe 
/ Siemens

Tyskland 100

Okla og Hennøy Falck Renew. Italia 80

Tonstad Engie Frankrike 100

Storøy Aventron Sveits 100

Øyfjellet Eolus Vind Sverige 100

Midtfjellet 1/2 & 3 Aquila Tyskland 65 / 100
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Verdier og verdiforståelse

Hva vi vil gi videre til våre barn

Kjærlighet til naturen og det den gir oss

Identitet

Ikke minst - Om vår privatøkonomi

«Her er ingen angreknapp»    Per Hanasand, Styreleder i DNT

Denne saken handler om:
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Takk for oppmerksomheten!
Jeg vil være i fred!

Orreleik i Agderheiene - Foto: Jonas Hovden

Kontakt:   svagene@getmail.no



Ekstra Slides
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Er du for at denne naturraseringen skal skje?

• Da trenger du ikke å gjøre noe - for dette skjer nå

Ønsker du at dette ikke skal skje?

• Bruk det demokratiske systemet til å si fra

• Snakk med dine politikere – både lokalt og nasjonalt

• Kontakt stortingsbenken i ditt fylke

• Skriv i avisen, signer opprop, delta i marsjer

• Fortell venner og kjente – Facebook etc.

• Støtt de som blir berørt av vindkraftverkene

• Meld deg inn i La Naturen Leve  https://lanaturenleve.no/

• O.s.v

Hva kan du gjøre for å stoppe rasering an Norge?
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https://lanaturenleve.no/


Observert støy ved mottaker fra 8 individuelle turbiner

• 15 av 456 dager (3 %) uten 
observert støy hos mottaker

• Observert støy 75% av dagene 
fra T10 – 1200m borte

Disse resultatene viser at 
støyvirkninger i norske kuperte 
fjellterreng er svært 
uforutsigbare. Dagens verktøy for
modellering av støyutbredelse er
svært utilstrekkelige.

T10 (1200 m) T13 (1800 m) T12 (1750 m)T11 (1500 m)

De fire turbinene på bildet

Utsikt østover mot dominerende vindretning
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Støyhyppighet per turbin

Kilde: Vågene & Larsen, Wind turbine noise as 
experienced by impacted residents.  ICA 2016, 
Buenos Aires



TØIs helseundersøkelse av naboer på Lista

50% av befolkningen er 
enten voldsomt, mye eller 
middels plaget av støyen 

på 1 km avstand

1 Km 2/3 av befolkningen på 1 
km avstand opplever 

plager fra støyen

Hverken det at 80 naboer klaget eller dette studiet som viser at plagegraden i fjellterrenget på 
Lista er mye høyere enn i andre land har ført til noe: Kommunen og andre myndigheter
står maktesløse i å pålegge utbygger avbøtende tiltak. 59



Havvind

Det er ikke nødvendig å bygge 
vindkraft i norske fjell og heier!

EU kan få all den vindkraft de kan ønske seg 
fra bunnfast havvind 

fra grunne havområder offshore.
Snart også flytende havvind
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Flytende havvind

Hywind Scotland: Et mye mindre natur- og miljø-ødeleggende alternativ

Havvind er fremtiden!

For EU og for norsk natur! 

Og for norsk industri!
61



Bunnfast havvind: Fundamentet er drevet ned i havbunnen

Havvind: Eneste bærekraftige løsning  
for mer fornybar energi fra vind!

• Mye mer stabil kraftproduksjon

• Mye høyere produktivitet enn på 
land

• Mindre behov for backup fra 
forurensende kullkraft
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Enormt potensiale for offshore havvind i Nord-Europa

Et mye mindre natur- og miljøødeleggende alternativ
63

• Gule områder:   
Bunnfast havvind

• Røde områder: 
Flytende havvind

Grunne områder offshore 
(gult) utgjør et enormt 
potensiale for bunnfast 
havvind. Bunnfast havvind 
er bare litt dyrere enn 
vindkraft på land.

Tar vi hensyn til verdien av 
naturen som ødelegges i 
Norge blir bunnfast havvind 
mye billigere enn landvind.



Mulig å dekke meste av EUs kraftbehov fra offshore vind
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• Teknisk potensiale for havvind:
2 600 – 6 000 TWh/år

• Kan produsere 25 % av EUs kraftbehov 
til 50 øre/KWh

Norge har en stor mulighet

• Ta ledelsen i utvikling av 
teknologi til kraftproduksjon fra 

havvind

• Kan skape veldig mange nye 
norske arbeidsplasser

Fra Wind Europes rapport

Rapport: «Unleashing Europe’s offshore wind potential
- A new resource assessment»



• Rasering av urørt natur av dimensjoner vi aldri har 
sett maken til

• Den mest arealintensive industrien i Norge

• Vi forbruker de siste frie arealene – ikke minst 
nær mange av våre sentra

• Truer biologisk mangfold

• Ødeleggelse og segmentering av habitat

• Dreper store mengder rovfugl, hønsefugl, sjøfugl

• Smøla: 93 drepte havørn funnet pr 2018.  
Hvor mange er ikke funnet?

• Påfører naboer livsvarige miljøbelastninger fra støy 
og skyggekast

• Ødelegger friluftsliv og jakt i berørte områder

• Splitter lokalsamfunn, nabolag og familier

• Påfører berørte store belastninger i form av slitasje 
og stress fra kamp om vindkraftverk 

• Opplevelsen av å ikke bli hørt

• Depresjon når man taper kampen

• Ingen eller ubetydelig klimavirkning fra vindkraft

• Meste av krafteksporten til kvoteregulert 
sektor hvor den reduserer kvotepris og 
hemmer innovasjon i ny teknologi

Hvordan kan en så konfliktfylt og ødeleggende kraftkilde kalles grønn?
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• Tilliten til demokratiet svekkes

• Holdninger at manipulasjon er greit vokser

• Smøring av kommuner og idrettslag

• NVE vurderer klagene i favør av utbygger

• Ufattelige miljøkonsekvenser i Kina fra utvinning av 
Neodym til dagens vindturbiner

• Enorme mengder avfall fra kompositt i brukte 
vinger. Ingen måte å resirkulere

• Vedvarende fare for forurensing fra oljelekkasjer fra 
vindturbiner 

• Skader turisme og reiseliv

• Samfunnsøkonomisk ulønnsom

• «Dyr og formålsløs symbolpolitikk»

• Redusert eiendomsverdi på flere km. avstand

• Skaper nesten ingen permanente jobber

• Kjøpes opp av utenlandske investorer som tar 
kontroll over norsk kraftproduksjon

• Ustabil vindkraft destabiliserer kraftsystemet - Store 
investeringer kreves for å balansere

• Store ekstrakostnader gjennom nettleien

• Forbrukerne må disiplineres på forbruk



Vannkraft: Har vi virkelig ikke ofret nok for fornybar energi?

Utbygd og 
konsesjonsgitt 
vannkraft
Sort: Bygd

Blått: Fått konsesjon

Rødt: Under behandling

• 2400 gjeldende 
vannkonsesjoner
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