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Invitasjon til MOTVIND NORGE  

La Naturen Leve sin Facebook gruppe “Vindkraft Nei til vindindustri i norsk natur” har fått stor 

tilslutning på kort tid. Det gjelder også mange lokale FB-grupper og motstandsgrupper. Mange 

organisasjoner tilknyttet Norsk friluftsliv, naturvern samt reindrift er også kritiske til 

vindkraftindustrien. 

De lokale aksjonsgruppene har store utfordringer som hverken de eller interesseorganisasjonene kan 

ivareta alene. Miljøbevegelsen oppfattes som splittet av media, noe som har medført at motstanden 

ikke har kommet godt nok til uttrykk. Aksjonsgruppene mot utbygging av vindkraft på Frøya, på 

Sørmarkfjellet i Flatanger, på Vardafjell i Sandnes, og har tatt til orde for en paraplyorganisasjon på 

nasjonalt nivå.  

En gruppe satt sammen fra flere lokale aksjoner, og med bred erfaring innen miljø- og 

organisasjonsarbeid, har bistått i organiseringen av den politisk uavhengige folkebevegelsen. Når 

folkebevegelsen er organisert på nasjonalt nivå, får den større kraft og tyngde, setter dagsorden 

nasjonalt, og ikke minst, gir media et tilgjengelig og tydelig alternativ for motstanderne av 

vindkraftindustrien. God organisering, seriøs og uhildet kunnskapsformidling og koordinert motstand 

må til overfor det massive presset.  

God lokal forankring er nødvendig. Vi ønsker derfor at mange lokale aksjonsgrupper stiller seg bak 

dette initiativet fra Frøya, Vardafjell, Sørmarkfjellet.   

 

De lokale aksjonsgruppene og FB-gruppene skal bestå og virke som før. Interesseorganisasjoner og 

bedrifter er velkomne som støttemedlemmer og samarbeidspartnere.  

 

Det dere i første omgang gir tilslutning til er at folkebevegelsen konstituerer seg med et styre, som 

kan uttale seg på vegne av saken i tråd med formålet, samle inn penger, skaffe nødvendig materiell, 

igangsette koordinerte aksjoner, og starte arbeidet med å utrede og vurdere muligheten for juridisk 

og/eller politisk ansvar for vindkraftutbyggingene, samt være et organ med rettslig interesse i disse 

sakene. Når folkebevegelsen er klar for formell opprettelse blir alle kontaktet på nytt.  

 

Se forslaget neste side. Det er mye som står på spill. 

Vi håper å se mange med i MOTVIND – NORGE. 

 

Sted og dato: Sørmarkfjellet 28.august 2019 Sign:  Torbjørn Lindseth     
For Nei til vindturbiner i Sørmarkfjellet og Innvordfjellet, Flatanger kommune, Trøndelag 

 

Sted og dato: Vardafjell 28. august 2019  Sign:  Eivind Salen  
For Stopp vindkraftutbygging på Vardafjellet i Sandnes kommune, Rogaland  

 

Sted og dato: Frøya 28. august 2019   Sign:  Hans Anton Grønskag 
For Nei til vindkraftverk på Frøya, Frøya kommune, Trøndelag  
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Forslag: 

Navn:   MOTVIND – NORGE 

Undertittel  Ingen 

Formål  Motvind – Norge skal arbeide for å stanse utbyggingen av 

vindkraftindustri i naturen: Dvs:  
• stanse pågående konfliktfylte utbygginger nå  

• stanse alle gitte konsesjoner der anleggsarbeid ikke er 
påbegynt 

• stanse planer før det gis konsesjon  

• påvirke framtidige planer for vindkraft med utgangspunkt i 
en bærekraftig areal- og energiforvaltning 

 
Dette kan bl.a. gjøres gjennom å:  

- Samle fakta om energi og vindkraftindustri og 
struktureringsporsessen. 

- Utrede og vurdere muligheten for juridisk og/eller politisk 
ansvar for vindkraftutbyggingene.  

- Være kontaktnettverk og samarbeidsforum for 
medlemmene. 

- Være et talerør overfor myndigheter, media og andre 
eksterne aktører. 

- Samle inn penger til saken. 
- Fremskaffe nødvendig materiell. 
- Koordinere aksjoner over hele landet.  

 

Motvind – Norge tar sikte på å være et organ med 

rettslig interesse i saker som gjelder vindkraft. 
Medlemskap  Enkeltpersoner.  Lokale aksjonsgrupper.  

Støttemedlemskap Organisasjoner. Bedrifter.  

Organisering Mer informasjon kommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dere gir tilslutning til Motvind – Norge ved å gi aksept slik: 
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Skriv 

«Vi gir vår/ Jeg gir min tilslutning til etableringa av Motvind – Norge med formål om å stanse 

utbygging av vindkraftindustri i naturen.»  

 

Gruppas 
navn/Personens navn 
: 

 

Kontaktperson(er):  

Telefonnummer:  

E-postadresse:  

 

Svar innen 5. september 2019 på e-post til kontakt@motvind.org 

 

Redaksjonsgruppen har bestått av: Ragnhild Sandøy, Terje Hauan, Rune Haaland og Anne 

Baardvik 

 

mailto:kontakt@motvind.org

