
De første dagene i Nessadalen i 2019 

Ref 1213  

Mandag den 01.04.19 

Kl . 11.00 Som en nei-gruppe er det naturlig at vi er til stede for å vise vår motstand da 
Trønderenergi vil starte sin virksomhet på Frøya. Det er 2-3 biler som er i området og like 
mange nei folk. Noen kommer med en maskin som de vil sette igjen, men biler står i veien, 
men det er ingenting som hindrer Søbstad å sette opp skilt, gjerder ol. som tilsier at området 
her er «opptatt». Det kom flere Frøyværinger utover dagen for å vise sin motstand, mot det 
som vi trodde ville skje. 

Kl. 12.00 ser vi at noen fra Trønderenergi og media står ca 200 meter fra oss retning nord. Det 
er sikkert der anleggsveien skal starte, er vi på «feil» plass? 

Kl.13.30 kommer også politiet tilstede for å spørre om bilene kunne flyttes, for en maskin 
skulle inn i området. Selvfølgelig gjorde vi dette da de spurte om det, og tok også ansvar for å 
vake over maskinen. Det ble også funnet et ørnereir i området med 3 egg i. Derfor ble en 
anmeldelses gitt til Trønderenergi da de beltet av maskinen. 

Kl 14.30 var sikkert entreprenøren ferdig for dagen, for da dro de uten å starte med noe 
arbeide? 

Det viste seg at ørne-eggene var kalde etter en nærmere sjekk. Uvisst for meg hvem som 
arrangerte/sjekket dette. 

De startet ikke noe arbeide den dagen selv om maskinen sto klar og aksjonister ikke var til 
hinder. 

Tirsdag den 02.04.19 

Vi var en tur i samme området som samme dag, men så enda ikke noen tegn til at noen skulle 
starte med noe her, så lurte på hvorfor maskinen stod der den gjorde da Trønderenergi og 
pressen hadde møte forrige dagen ca 200 m lengre nord. Noen hadde også i løpet av dagen 
hengt opp en plakat/banner på maskinen om at vindkraft på Frøya var uønsket. Dette var 
knytet med tauverk, og ingen synlige skader på maskinen. Vi satte også opp telt for å kunne 
være tilgjengelig på natten for å passe på maskinen som vi hadde lovet. Det strømmet også 
flere til som også ville vise sin motstand. 

Ingen utbygger var å observere i området i dag. 

Onsdag den 03.04.19 

Vi var også en tur ute til Nessadalen denne dagen.  

Kl. 10.22 fikk vi besøk av 2 trivelige politimenn som spurte hvordan vi hadde det. Vi spanderte 
kaffe og tok en prat. De sa ingenting om at dette var et forbudt område eller at vi har 
opptrådd ulovlig. 



Senere på dagen kom en lastebil med paller og stoppet. Vet ikke om de var bestilt av noen. Det 
var da mange folk som var kommet til, og hjalp til med å få disse av bilen og ned i veikanten. 
På mange måter ble disse tolket som en symbolsk barriere mellom veien og gravemaskinen 
Situasjonen var litt uavklart på dette tidspunktet. 

Senere på dagen fikk vi også besøk av noen fra Trønderenergi som spurte de nærmeste rundt 
seg om bilene som stod i veikanten kunne flyttes. Usikker på om de rette eierne av de konkrete 
bilene ble spurt. Ingen biler ble i alle fall flyttet. Vi skjønte heller ikke hvorfor, da de kom i 
små person- biler, som ikke hadde plass til noe anleggsmaskiner, gjerder etc.  De hadde nok 
ikke tenkt å komme med noe skilting eller inngjerding/sikring eller lignende denne dagen 
heller.. 

Torsdag den 04.04.19 

Nå har det ryktes at «leiren» i Nessadalen er en fin plass å komme til for å vise sin motstand 
mot vindkraftutbygging. «Leiren» er nå etablert på den andre siden av veien der maskinen står. 
Her samles alt fra bestemødre til ungdommer som ønsker å vise sin støtte. Det lokale 
næringsliv på både Hitra og Frøya kommer med både mat og kaffe og ellers alt vi trenger av 
fasiliteter i en leir Det er heller ikke i dag kommet noen nedsatt hastighet skilting, 
inngjerdinger eller brakker som tilsier at her er industriområdet til Trønderenergi. Er innkjøring 
lengre nord?  Ser at sivil politi med blålys stopper og filmer oss ..? Føler oss nesten som 
kriminelle?? Dette er en gruppe som langt fra er erfarne eller «profesjonelle» aktivister. Dette 
er heller tverrsnittet av Frøyas befolkning.                                   Naturlig nok, da hele 80 % 
har stemt nei til en utbygging på Frøya. Dette skaper utrygghet i leiren, og mange benytter 
naturen rundt for å ta avstand til det som skjer.  

. 

Kl. 12.15 kommer politiet igjen å roper et eller annet ut i vestavinden til de som står borte fra 
fra veien.  

Vi forstod etterhvert hva som skjedde da de begynte å skrive parkeringsbøter. Noen valgte å 
flytte bilen, men de fleste ble stående med bot på. Skjønner godt at politiet valgte å bøtelegge 
biler og traktorer som står langs med veien i en 80 sone. Men med så mange som vil vise sin 
motstand, så er det ikke mange plasser å parkere. 

Det var bra at politiet tok kontakt med Statens vegvesen og fikk opp skilt med 50 sone og skilt 
om smalere vei. Hvis tanken var at det skulle graves, borres med siden av veien, så burde vel 
dette ha vært gjort av Trønderenergi allerede på mandag?  

Ingen har vært her i dag heller for å grave eller sette opp skilting/sikring?? Hverken fra 
Trønderenergi eller utbygger. 

Fredag 05.04.19 

Det at det ble 50 sone gjorde at da ble det mulighet for parkering langs med veien. Det gjorde 
at det kom enda flere som benyttet «leieren» vis a vis maskinen som ble satt av. Biler som 
kjørte forbi viste stort engasjement med å tute og gi tommelen opp. Det viser at 
engasjementet er stort, og speiler resultatet av folkeavstemningen. Til og med mange 
utenlandske sjåfører i trailere ga tommelen opp. Dette hadde uten tvil en effekt på humøret, 
samholdet, og pågangsmotet til alle involverte. 



Ca kl. 11.00 

Det kom faktisk en politibil i området denne dagen også og filmet de som var i området, det 
ble mye nervøsitet/angst i leieren! Har vi ikke lov å være her? Grunneier er spurt og tillatelse 
har vi jo fått.  

Skal ikke innslaget til industriområdet være på den andre siden?  

Kl 12.05 kommer politiet igjen, en sivilbil og en uniformert. Biler fra Søbstad og Trønderenergi 
er også med i følge. Skjønner godt at de i leiren og ved siden av veien trakk seg unna, da en 
slik skremmende delegasjon kommer, med blålys og 4-5 politi betjenter… og to store lastebiler 
med pukk.. Hørte at politiet ropte et eller annet, men med en megafon som sikkert ikke har 
blitt brukt siden Alta-aksjonen så ble det ikke oppfattet hva som var beskjeden.  Det var også 
noe vind i lufta. 

Kl  13.15 Hele delegasjonen dro igjen og tok sikkert helg. Vi fikk også tommelen opp fra noen 
av disse. Dette bekreftet også min følelse av at det ikke var eller har vært noen konflikt i 
området. Jeg snakket selv med innsatsleder for politiet denne dagen, og lovte å tenke på 
sikkerheten i området, slik at noen ikke kom til skade. Virket som om trafikken i området og 
masse folk tilstede ikke var noen god sammensetning. Vi ønsket hverandre god helg, og jeg gikk 
med en god følelse av at her kan leiren og Nei til vindkraftverk på Frøya fortsatt være.  

De som unngikk situasjonen virket lettet da følge dro, men mange var tydelig preget også. 
Dette er jo bare Frøyas borgere som vil vise sin misnøye mot vindkraftutbyggingen. 

Lørdag 06.04.19 

Litt sur vind men med et bål i leieren så holdt vi varmen. Masse folk. Både hyttefolk og lokale 
koser seg ute i frisk luft og flott natur. Det kommer flere og flere for å vise sin misnøye med 
vedtaket som er gjort. Vi ser at det er mange imot Vindkraft-industri på Frøya. Det er også 
motstandere fra annen del av landet som kommer for å støtte vårt arbeide. Stadig kommer det 
gaver i form av mat, hjertestarter, toalett, varmetelt og annet nødvendig utstyr. Det gjorde et 
sterkt inntrykk da en genert ungdom fra Hitra kom stolt til leiren med 70 stk kanelsnurrer som 
hun hadde bakt selv. Ser også at media er i leiren til en stadighet for å dekke livet i leiren.  

Maskinen står urørt. 

Søndag 07.04.19 

En flott dag med masse folk og media da det denne dagen skulle markeres at disp-søknaden på 
planområdet går ut og området tilfaller LNF område igjen. Dette ser motstandsgruppa fram til. 
I leieren så er det masse folk, og de får stadig melding om å ta vare på seg selv, og opptre 
korrekt.    Folk fra fjern og nær dukket opp. Noen med vaffel og kaffe og andre med ost. Ståle 
Gjersvold og prosjektleder fra Trønderenergi kom også til leieren. De fikk servert kaffe og noe 
å spise på, og ble i leiren en times tid. Det var mange som lurte litt på hva målet for besøket 
var, med det ble vel aldri besvart. Det var noen som fikk noen diskusjoner med Gjersvold i alle 
fall.    

Kl. 14.33 Det ble en liten markering da dispensasjonssøknaden på 3 hadde gått ut, og området 
gikk tilbake til et LNF område. Det ble jubel i leiren og alle var godt fornøyde.På den andre 
siden står maskinen klar til å ta fatt i arbeidetMen arbeidere ble ikke observert i helgen..


