Politiets ressursbruk på Frøya!
Her er logg fra aksjonsgruppa nei til vindkraft på Frøya 1.4.2019- 30.01.2020
Har
limt inn logg som er skrevet den første tiden, mens aksjonen gikk. Politiets logg fra denne tiden er også
som vedlegg. Ellers så er observasjonene tatt ut av egne bilde/videobeviser. Dette gir et innblikk i politiets
bruk av ressurser på «operasjon Frøya»

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Observasjoner i fra Nessadalen
Logg i tiden 1.4.2019 – 11.04.19 Dokumentasjon, bilder videoer og egne observasjoner.

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 arbeidet.
Men arbeidere ble ikke observert i helgen.. heller..

Mandag 08.04.19
Selv om området forrige dag gikk tilbake til et LNF området så er det folk i leiren. Det har blitt en leir der
Frøyas befolkning bruker som et samlingsted. Vi tok også ansvar fra første deg (1.4.19), å passe på at
ingen gjorde hærverk med maskinen som ble satt i veikanten på andre siden. Dette virker det som om
hele gruppa er med på.
Kl 15.00 er det et ekstraordinært formannskapsmøte der mange av de i leiren vil gå på. Mange er skuffet
da saken om området skulle tilbakeføres til LNF område ble utsatt. Det gjentas i leieren at vi må opptre
korrekt, selv om skuffelsen er stor. Ta ansvar for egne handlinger, og tenk sikkerhet blir stadig manet om.
Kl. 14.00 går en mail til Trønderenergi v/ Bengt Eidem, med kopi til Froya.no og Hitra Frøya om at gruppa i
leiren fra onsdagen ikke lengre tar ansvar for maskinen som står i området.
Ingen tegn til noen arbeidere i dag, men mener det ble observert en bil fra entreprenør Søbstad, som
kjørte forbi. Media er også tilstede for å dekke.

Tirsdag 09.04.19
Det er ikke så mange i leiren som det var i helgen. Hyttefolket har vel dratt hjem til sine forpliktelser
andre steder enn på Frøya. Men det kommer enda støttemeldinger fra hele landet. Gruppen som er i
leiren spanderer både kaffe, vafler, middag og annet til media som kommer innom. Ingen skal i alle fall gå
sulten og tørst herfra. Slik er vel den rause Frøyværing. Det er også kommet noen i leiren som kommer
med forslag på videre taktikk, tar ansvar for media ? Dette er det mange i leiren urolig over, da en vilt
fremmed mann prøver å organisere en taktikk overfor utbygger/ politi, og tale Frøyværingens sak.. Jeg ble
selv tipset av politiet (ref samtale fredag kl. 13.15) at en gruppe kan tiltrekke seg slike folk, men noen tok
heldigvis ansvar , så han dro dagen etter. Rundt bålet i leiren blir mange samtaler ført da solen går ned
over horisonten. Ørna svever høyt på himmelen, og håper sikkert at gruppa rundt bålet gir seg ikke..

Onsdag 10.04.19
En stille og rolig dag. Alle koser seg i finværet. Selv om gradestokken har vært under -3 i natt, og
nattevaktene har fryst så er det fort glemt når solen står opp.
Media er også tidlig oppe, og får servert bålkaffe fra svartkjelen.. Det snakkes om det som skal sje i
morgen, da der er ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyremøte. Vi hører at det jobbes godt
i kulissene, for å få fram konsekvensene og ulempene av en slik utbygging. Masse engasjerte Frøyværinger
har allerede sagt sitt, og forventer vel å bli hørt. Det blir også informert i leiren at media er tilstede, og at
man bør tenke på hva man sier, da man kan bli sitert. (feilaktig grunn)
En politibil kommer forbi i dag også, og hilser pent og kjører videre. De er vel her for å sjekke at vi har det
bra i dag også.
Samme bil kommer også kjørende etter at det ble mørkt. Har de tatt over vaktholdet på maskinen? Og
hvilken betaling for evt. de?
Har i dag registrert også at en par biler fra Søbstad har passert..

Torsdag 11.04.19
Kl. 07.30 Adresseavisen kommer til leiren. Trivelig med besøk. Vi spanderer fiskekaker til frokost rundt
leirbålet. Det blir en spennende dag. I dag skal Kommunestyremøte avgjøre om 3-års regelen er gyldig, og
at området går tilbake til LNF området. Folk kommer til leieren etter hvert. Sola står opp og
Adresseavisens fotograf får noen fine bilder av maskinen i soloppgang. Praten går løst og fast mens
varmen fra bålet og sola varmer opp frosne kropper.
Merker at det er masse nervøsitet i leiren. Hva skjer hvis kommunen sier at Trønderenergi får starte opp
anleggsvirksomhet i området? Kan de det? Hva skal vi som har hvert i leiren da gjøre. Tror det ble enighet
om å fortsatt være her for å vise vår motstand. Vi skal sitte her å overvåke hvert et eneste gravetak, hvert
eneste grus- lass, hver eneste bit som blir tatt bort på Frøya, slik som ørna observerer oss som sitter rundt
bålet en tidlig torsdagsmorgen.
Mange vil ikke delta på kommunestyret i dag. De nesten 80% som sa nei til vindkraftverk på Frøya er
redde i dag. Angst og fortvilelse råder også i leiren… Jeg ser meg rund. Der sitter en som er bestefar til
fire, der er en fisker, en industriarbeider, en lærer, en sjåfør, en politiker, en sanger, en gårdbruker, en
grunneier, en pensjonist, en student, en småbarnsmor, alle med samme mening. Vi har tilegnet oss
kunnskap om vindkraftverk og derfor ønsker vi ikke dette velkommen på Frøya. Vi ser konsekvensene av
hva dette vil gjøre med Frøya.
Kl 15.48 Kommunestyret gikk som vi håpet og forventet. Området går tilbake til LNF-området og
Trønderenergi/Stadtwerke Munchen kan ikke starte noen virksomhet på Frøya, før en evt ny dispensasjon
foreligger.

Kl 16.16 begynner arbeidet med nedrigging av leiren, først lage en åpning for maskinen (mot veien) som
står på den andre siden av veien slik at den skal være klar til henting, ta ned banner på maskinen, og to
klistremerker som var klistret på den. Telt ble pakket sammen, området ble ryddet, bortsett fra en levegg
av presenning og bålplassen. Dette mente leirfolket at burde stå til beredskap til over påske, og også som
et symbol på at her har leiren vært og er klar til å tas i bruk igjen.
Kl. 19.30 er alt så å si ferdig ryddet..
Ingen har oppført seg truende mot verken politi eller andre etter det jeg har registrert. Det virker som det
er masse ufint skriveri på sosiale medier. Det gjenskaper igjen et engasjement ute blant Frøyværingene og
ellers i landet. Tror at på disse dagene så er det ca 6-700 nye fjes som har vært innom leiren og gitt sin
støtte. Ingen har etter min observasjon oppført seg ufin i møte med arbeidere fra Trønderenergi, Søbstad
eller politi. Men vi vet at ikke alle kommer seg ut, eller føler at dette er skremmende. De gir sin støtte
med tommelen opp når de kjører forbi, eller på andre måter.
Det har stadig blitt påmint oppmøtte motstandere om at alle har ansvar for seg selv og sine handlinger.
Ellers har det blitt oppfordret folk til å holde seg rolig og ikke skape uro. Ta avstand fra situasjoner som
kan oppstå, og tenk først sikkerhet.

Med vennlig hilsen vindkraftmotstander og Frøyværing,
Per Ole Sandvik

-Så var det stopp i arbeidet etter at dispensasjonen gikk ut. Så kommer en ny logg de neste dagene
etter oppstart.

Logg fra Nessadalen i tiden 14- 27 mai.
Det har vært stille her siden den 11. mai. Det var godt å få noen dager «fri».
13.mai. Stilt fra morgenen av 7-8 motstandere tilstede
10.30 Prosjektleder fra TE ankom, stedet
11.18. Politiet ankom stedet
13.00 Entreprenør Søbstad begynte med å sikre anleggsområdet med et plastgjerde på høyde 90 cm?
Det ble etterspurt kart over området for nedsetting av gjerdet. Det kunne ikke prosjektleder skaffe tilveie og
arbeidet med sikringen ble avsluttet kl 14.30
De fortsatte litt senere på dagen på den andre siden….

14. mai
06.30 4 stk motstandere mot vindkraft er på plass kommer flere etter hvert vi er vel ca 20 denne dagen
09.49 Politi kommer til stede.
10.15 politi registrerer biler for ulovlig parkering, for senere å ringe eiere om borttauing hvis kjøretøy ikke
flyttes. De fleste av motstanderne flytter bilene sine etter pålegg fra politiet, men ikke alle var i området
10.47 Søbstad ankommer med mere gjerdestaur
11.00 politi kommer opp i hauan på motsatt side av «anleggsområdet» Sier ingenting
11.30 Ansatte i TrønderEnergi «henter» politiet pga at noen fra motstanderne står å ser på at de arbeider.
11.13 Flere Søbstad biler ankommer
12.00 Parkering forbudt skilt kommer opp på veien
12.13 TE og Søbstad bil forlater området
13.15 Høgmo fjellspreng/Søbstad kommer tilbake med gjerdestaur
16.23 ble den siste traktoren som sto utenfor veien fjernt med kranbil og bergingsbil fra Orkanger. Traktoren
ble også fraktet til Trondheim?? for oppbevaring
16.30. forlater Søbstad og TE området
15. Mai
06.30. Noen fra motstandsgruppa er tilstede tidlig denne dagen også.
09.00 er det kommet ca 15-18 stk som vil vise sin motstand til det som skjer i området
15.30 borerigg starter, ny gravemaskin på vei da det påstås at den som allerede er på området er innsmurt i
avføring(?) Vi kan ikke se at det gjort noe som helst med den.. spurte politiet om vi kunne få inspisere den pga
beskyldingene mot vindkraftmotstanderne, men ble avslått.
15.50 ankommer ny maskin. Det tar litt tid å få den på plass da det er en del motstandere som er på veien.
Politiet sperrer trafikken, for å få byttet maskin.
16.18 blir den nye maskina beltet av bilen, og den andre «ødelagte» beltet på.
16.30 starter den nye maskinen med å grave av jord i området. Det blir også observert skjending av det Norske
flagg, da det ble gravet bort av maskinfører.
17.10. stopper begge maskinene og arbeiderne forlater området

16. Mai
Ingen arbeidere eller folk fra TE er å se fra morgenen av. Det var 7-8 stk motstandere tilstede. Fikk høre at de
hadde tatt langhelg
12.55 kom det forøvrig noen som skulle skifte en ødelagt del på gravemaskin. Oljelekkasje! Dette ble ikke utført
denne dagen.
Ble ikke satt av, med kjørte videre
Ellers var det ingen å se i området.
17. Mai var det feiring av nasjonaldagen i Nessadalen 30-50 motstandere hadde valgt å feire sammen. Noen
hadde andre plikter i sine grender og hadde ikke mulighet til å delta. De som var tilstede i Nessadalen denne
dagen hadde en flott dag sammen.
20. Mai
06.15 5 stk fra motstandere møtt opp. Det kommer flere etter hvert.
09.00 Det er nå kommet til flere motstandere og det er 15-16 stk
09.15 Politi ankommer området
09.45 Det blir tatt kontakt med prosjektleder. Det blir diskutert plassering av motstandernes leirplass.
Prosjektleder kunne tilby parkeringsplass 300m lengre nord hvis motstanderne var enig i dette. Dette sa gruppa
seg enig i, men måtte ha en dag på å skaffe tilveie brakker etc. Motstanderne skulle jo også være her så lenge
som anleggsarbeidet pågår. Presse var tilstede
10.00 sprengningsmatter lastes av
10.35 politi legger ut sperringer. Unormalt stor sikkerhetssone
11.17 Prøver igjen med en dialog med prosjektleder, med med politi på alle steder, melding om at veien inn til
området ble kontrollert av politi, så ble dialogen brutt. Den hjemmelagde vindmølla med rødmaling på vingene,
som sto som et symbol på vår motstand, ble tatt ned like ved boreriggen som borrer fortsatt.
11.24 bil med flere politi ankommer, vi teller rundt 20
12.00 vi blir bortvist pga sprenging. Politiet legger ut sperrebånd «i samarbeide med» TE.
Alle motstanderne må ut av området. All trafikk bortsett fra trailere og syklende blir stoppet.
13.05 matter klargjøres. Motstanderne ble lovet at sperreband skulle tas bort etter 2 sprenginger.
Det sprenges 2 salver
Kl. 15.15 kommer en bil inn i området og stopper like ved. En mann kommer ut og viser sin motstand til det
som holder på å skje. Han blir tatt hand om av politiet og satt i jern. Han ble fraktet av politiet i en sivil bil og
satt med handjern på seg helt til han kom til Orkanger. Hans 11 årige gutt ble på stedet «avhørt» av politiet, og
de kjørte han også hjem etter hvert. Bilen ble fjernet og den siste salva gikk av. Sprengingen var av en slik art at
både stein og deler av dekning havnet på biler i området, og utenfor det sperrede området. Om denne
«sprengningsulykken» ble varslet inn til Arbeidstilsynet vites ikke, men det er vel deres plikt!
16.30 forlot arbeiderne stedet
21. Mai
Motstandere er i området denne dagen også 7 stk fra morgenen av.
08.00 Søbstad startet opp maskinen.
08.30 Arbeidet stoppet pga sikkerhet til oss av politiet
09.30 mere gjerder og politi ankommer
09.56 grave/borring starter igjen
10.10 Politi stopper igjen arbeidet pga arbeid utenfor markert anleggsområdet (utenfor gjerde)
10.24 Nye gjerder kommer opp, Motstanderne holder god avstand
13.00 Søbstad kommer med arbeidslys, slaghammer/ekstrautstyr til maskin også.
15.00 litt graving og borring ble utført. Dekning ble lagt over borehull.
16.00 forlater arbeiderne området

22. Mai
06.15 er det 4 motstandere som har møtt opp. Flere kommer i løpet av dagen, så det er vel ca 20 stk totalt.
09.20 Politi har ankommet. 300 meter gjerde er borte i løpet av natta.
10.00 arbeiderne kommer
11.00 maskina starter opp og setter opp et lys. Slår av maskin og drar
13.18 politi forlater området
Ikke noe mere som skjer denne dagen. De har tatt helg, mens motstanderne koser seg i vårsola

27. Mai
06.30 er det 6 stk tilstede i leieren kommer flere til og det er vel 10 stk totalt da politiet kommer
08.50 Politi ankommer 4 uniformert og 1 sivil bil. Til sammen 12 politifolk som er ute etter en ting, å få
personalia på alle som er i området. Noen forlater området og er på vei hjem, da politiet gir dem advarsel om
bot hvis dem kommer innenfor området innen 24 timer. Noen springer ca 1,5-2 km ut av området med politiet
etter seg som roper og skriker.. Det oppstår panikk i leieren og blandt motstanderne, som føler seg som
fienden til politiet, selv om politiet etter sigende skal jobbe utfra §7.2. Håndhevelse av den offentlige ro og
orden m.v
2. Ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet.
Det ble også satt opp skilting om at dette var et anleggsområde, og en brakke med toalett og spiserom ble
plassert i området.
Alle som var i området og opplevde denne situasjonen er sterkt preget av det som skjedde, og politiet vil bli
gjort oppmerksomme på denne opptreden.
Kl 14.30. kom det pressemelding fra Kommunaldepartementet at vindkraftutbyggingen på Frøya er utsatt inntil
videre
Fortvilelse, gråt og redsel ble utbyttet med glede og gledes tårer.
Har registrert i denne periode at motstandsgruppa har vært mere skrekkslagne over det de har vært vitne til.
Ellers er motivasjonen enda på topp, og motstanderne blir fortsatt i området til saken er stoppet. De har
etterfulgt politiets råd, og fjernet seg fra situasjoner som har oppstått.
Når det gjelder politiets rolle så er mange betenkelig over dette.
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Nye observasjoner juni 2019 til februar 2020
11.juni kl. 13.00 startet Trønderenergi opp arbeidet igjen etter en kort stans pga ulovlig arbeide. Til og
med den tyske ambassade hadde bedt om et møte med Kommunalminister Monica Mæland ang. stans av
arbeide på Frøya vindkraftanlegg. Dette møte ble i midlertidlig satt den 13. 6 . Det var Fluer Vikre som
deltok på møtet. Det ble ikke skrevet referat.??
Resten av juni og juli så var det døgnvakt i Nessadalen. En patrulje fra 07.00-15.00 og neste 15.00 – 21.30.
2 tjenestemenn i vær. 4 mann/ kvinner per dag. Politiet var også der samtidig med døgnvakt fra
Securitas. Politiets jobb: sitte i bilen ( på regnværsdager) eller sitte på gjerde ved port inn til
anleggsområdet. I denne perioden hadde politiet 4-5 «oppdrag».
6.juli. «Maskerte terrorister» hadde dekket over overvåkningskamera. Store overskrifter etter at noen
hadde tatt seg inn i anleggsområdet. Maskerte terrorister har flere ganger tatt seg inn i anleggsområdet.
Etterforskning igangsatt ??
13. juli ca 15.40 Noen turgåere inn i området. Politiet tilkalt av TrønderEnergi og kommer og tar en tur inn
i området. Ingen konflikter eller kontakt med politi. 4 stk bekjenter tilstede.
24 juli kl. 10.10 – 12.15. Fjerning av telt og toalett. To uniformerte biler, to tjenestemenn, lastebil med 2
mann, alle kjørt fra Trondheim. Returnerte til Trondheim på ettermiddagen etter at toalettet ble tømt og
rengjort på Hamarvika. Toalett og telt satt av på Orkdal lensmannskontor. Teltet hentet vi selv på
Orkanger. Toalett er fortsatt ikke kommet tilbake. Politiet tok beslag i dette pga vår egen sikkerhet?
29 juli. kl.20.15 ble politiet tilkalt av TrønderEnergi pga. en feilparkert bil. Eier satt inne i bilen da politiet
ankom stedet. Politiet utstedte bot til eier pga for sein reaksjon på å flytte seg. Bot til feilparkert bil.. En
fin kveld i leieren 10-12 aksjonister tilstede i høstsola.
14.august. Var flere aksjonister ute å nytet finværet. Gikk en tur ute i naturen. Gikk mot et
sprengingsområde. Da skytebasen fikk se noen som iakttok dem, så ble sprengningsmatter tilkjørt og lagt
på. De hadde sannsynligvis sprengt uten matter hvis de ikke hadde blitt «oppdaget» kl. 16.37.ble Eskil
Sandvik arrestert og brakt inn til politiet. Uvisst årsak. 2 betjenter var inne i hauan og tok kun han av 1520 stk? Ble kjørt til Orkdal .Ble satt fri etter 6 timer i arresten. Fikk aldri vite hva årsaken var..?
19. august. Formannskapsmøte. 3 stk politi tilstede på møte. De hadde ikke blitt bedt inn av noen, verken
Frøya kommune eller TrønderEnergi. De kom på eget initativ (etter deres uttalelse)
Vindkraftmotstanderne blir uthengt og sjikanert av TrønderEnergi og Søbstad. En utrivelig opplevelse å
bli satt i gapestokk på vår egen øy med media tilstede. TrønderEnergi og ansatte i Søbstad hadde nøye
planlagt dette stuntet i lag med politi og media.
På samme møte fikk vi også beskjed om at det er satt et oppholds forbud på hele 5km inne i
konsesjonsområdet, og 100m2 på den andre siden av veien (der leieren er) At politiet kan sette et
portforbud på Frøya er uvirkelig. Det ble mye reaksjoner etter møte. Fortvilelse og maktarroganse overfor
Frøyas befolkning. Politiet skjønte at dette gjorde vondt og ønsket et dialogmøte så snart som mulig. Vi
fikk innkallelse 2 dager etter..
21. august. Møte med politi 3 stk Vi møtte ca 15 stk til møte. Synes vi fikk lagt fram mange ting. Syntes at
også politiet var lydhøre. Vi ble enige om å holde en dialog med hverandre.

22. august. utrykning med blålys fra Hitra, 2 betjenter. TrønderEnergi «hadde sett en gul skjorte» Fikk
telefon fra politikontakt på Frøya om at dette var vel ikke noen god dialog, når en vindkraftmotstander
springer inne i anleggsområdet med gulskjorte og vi må sende bil til området? Det viste seg å være
TrønderEnergi som bedømmet en situasjon ut fra en parkert bil som de kjente igjen, og antok at det var
vindkraftmotstandere i området. Politiet var iallfall snar til å komme. Arkeologer var på plassen og drev
med utgravinger i boplasser som entreprenør har gravd opp. Funn var bla.11000 år gammel pilspiss.
Arbeidet ble ikke stanset. Det var kun 3 motstandere, langt utenfor området denne dagen. Dialogen
videre til politiet var å gi oss beskjed når TrønderEnergi skulle sprenge, og at vi måtte holde oss unna.
Trodde ikke det var jobben til politiet å motta og videresende meldinger på dette?
Dialogen ble brutt av politiet da de ungår å svare på frigivelse av leiren. Det er nå bekvemt for utbygger å
kjøre inn og ut av anleggsområdet når ingen sitter i leiren.
1. oktober møttes det ca 12-15 vindkraftmotstandere i leiren som av en feilregning av politiet var frigitt i
24 timer. TrønderEnergi ringte selvfølgelig og politiet kom. 2 betjenter var der etter kort tid. Ville ha oss
fjernet fra leieren helt til de ble gjort oppmerksom på feilen politiet selv hadde gjort. Opphold forbudet
gikk ut 30. sept. Kl. 00.00 og forlengelse av oppholds forbudet gjelder fra 1.okt kl. 24.00. Dermed ble det
en dag som ikke oppholds forbudet er gjeldende. Denne benyttet vi godt. Det var godt å komme til leiren
igjen. Politiet prioriterte å dra til leieren i Nessadalen i stedet for et innbrudd i barnehage på Sistranda?
16. november var det planlagt en omvisning i leiren og ved anleggsområdet i forbindelse med Frøya
Helga. Politiet var også invitert til å delta med innlegg denne helga i lag med utbygger, NVE, politikere og
andre. Programmet fikk de oversendt, men de valgte å utebli. Også repr. fra utbygger, NVE, olje og energi
osv valgte bort denne helga. En enkel lunsj med pølse og brød var tenkt servert i Nessadalen til deltakere
på Frøyahelga. 50-60 stk ble med til Nessadalen på omvisning. Noen valgte å gå inn i leiren. Selv om
politiet viste både dag og klokkeslett på lunsjen, så kjører de med delvis blålys fra Orkanger til Frøya for å
vise sin makt overfor deltakere. De starter med å vise de bort fra leiren og ute på en iset fylkesvei med
fartsgrense 80 km. Leiren er, etter politiet, forbud sone pga sikkerhet for de som oppholder seg der. Hva
da med å jage 50-60 personer ute på en iset vei. Er det å ta vare på sikkerheten til publikum? Kontroll på
«operasjon Frøya» har ikke politiet fått enda.
25.november kjører politiet med politibil med henger fra Orkanger til Frøya for å fjerne symboler ( kors)
som har stått i leiren siden juni. 2 betjenter knekte bare korsene som sto der. De var fryst fast og umulig å
ta opp, men borte skulle de. Tekst på kors var demokrati, ytringsfrihet, fredet myr, Hubro, Smølalirype,
stillhet osv. Politiet tok samtidig med seg en kiste som ble utplassert der forrige helg. Lovligheten med
dette kalte de ulovlig skilting langs vei. Skilt og plakater fikk stå i fred, nærmere veien en korsene, men de
passet visst ikke politiet eller TrønderEnergi. Kan legge til at det 3 dager før hadde vært et innbrudd på
Frøya, som politiet enda ikke har sjekket ut pga ressurser. For øvrig så dro de vel til
I desember ble det observert kun sporadiske patruljeringer fra politiets side. De kjører fram og tilbake
bare for å sjekke om noen sitter i leiren. Noen motstandere er der borte noen kvelder å tenner bål…

Loggført frem til 1. februar 2020

7. januar kommer nyheten om hærverk inne i anleggsområdet. Flere lås på maskiner skal ha blitt limt
igjen. Sukker skal ha blitt tømt på dieseltanker. Politiet setter sin mistanke mot vindkraftmotstandere.
Saken er enda under etterforskning.

10. januar ble nytt oppholds forbud satt i Nessadalen, men leiren var nå utenfor, og vi kunne igjen
benytte den.
24. januar. Twittrer politiet at de er på vei til en påsatt brann inne i Nessadalen. De viste allerede at
brannen var påsatt før de var kommet fram. Det brann i flere sprengningsmatter. En gravemaskin har
allerede brent ut. Etterforskningen begynte de allerede samme kveld, og politiet ringte
vindkraftmotstandere som var samlet til «vinterblot» i Valen skole. Noen tok avhøret under festen, andre
dagen etter. Noen på søndag.
Politiet går også hjem til personer de vet er sårbare i sin livssituasjon og spør om å få utlevert passord til
Facebook, telefon, og bank. Et lovbrudd av politiet selv. Personen dette gjelder hadde ikke fått fortalt at
hen kunne nekte, eller at politiet måtte ha skriftlig tillatelse. Parallelt med krim-etterforskernes arbeide
om årsak til brannen, starter politiet med vitneavhør av hovedsakelig vindkraftmotstandere. Masse
ressurser blir satt av politiet allerede før årsak til brann er kartlagt. En teori er selvantenning, som visstnok
skjer «ofte» i anleggsmaskiner.
30. januar er det omvisning for kommunestyret på Frøya. I media skrives det at politiet nekter de å gå ut
av bussen pga. oppholds forbudet. Dette avviser politiet og sier de har ikke godkjent noen navneliste. Det
er det TrønderEnergi som gjør av hensyn til sikkerhet. Da de ikke har sikkerhetsutstyr til hele delegasjonen
så kan de ikke gå ut. Repr. fra kommunen sa de kunne ordne dette selv, men da var det i henhold til
etterforskning av brann i maskin som var årsaken til at ingen fikk gå ut av bussen. Arbeidet inne i
anleggsområdet har pågått en hel uke etter brannen, så hva kommunestyret kunne ødelegge av bevis er
helt merkelig.
1. februar Det ble en del opprydding i leiren etter vinterens herjinger så langt. Vi ordnet etter hvert nye
kors, vår egen «klimaklokke» og lavvo ble igjen satt opp. Nå er vi klar til nye kamper.

