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Anmodning om stans av anleggsarbeid - Eolus vind - Øyfjellet 

Motvind Norge ber om at politiet formidler til utbygger at all byggeaktivitet innstilles i 
hekke- og yngletiden. 
 
 
Begrunnelse:  

1. Alle konsesjonærer må sørge for alle tillatelser før oppstart, og ikke opptre på en 
måte som strider mot lovverket.  
 

2. Anleggsarbeid i hekketiden er forbundet med straffeansvar, både med hjemmel i 
dyrevelferdsloven og naturmangfoldslovens.  
 

3. Motvind Norge forventer at politiet handler på vegne av alle innbyggere og dyrelivet i 
politidistriktet og ikke bare til fordel for konsesjonær.  
 

 
NVEs forutsetning om overholdelse av lovverket og at alle tillatelser må innhentes. 
NVE og OED har ved flere anledninger uttrykkelig sagt at konsesjonærene selv er ansvarlige 
for å følge opp lovverket, og skaffe seg alle tillatelser før igangsetting Se f.eks. NVEs veileder 
om internkontroll nr 8/2018 s 10 
 
Straffeansvar 
Motvind Norge viser til at anleggsarbeidet i Øyfjellet midt i hekke- og yngletiden representerer en 
overtredelse av følgende straffebestemmelser, og det anmodes derfor om at anleggsarbeidet 
stanses, inntil dette er avklart. 

Naturmangfoldsloven 
Felling av trær i hekketiden omfattes av bestemmelsen i naturmangfoldslovens § 15 første ledd, 
annet punktum, som i samsvar med Høyesteretts praksis gjelder generelt for all aktivitet (RT. 2014 s. 
907). Tilsvarende gjelder et forbud mot unødig jaging av viltlevende dyr, i tredje punktum, og det 
vises til at dyrene nå er særlig sårbare nå i hekke- og yngletiden, også med henvisning til 
dyrevelferdsloven nedenfor. Overtredelse av bestemmelsen medfører straffansvar etter 
naturmangfoldslovens § 75. Felling av et tre med ørnerede ble i ovennevnte avgjørelse av 
Høyesterett vurdert som miljøkriminalitet, og straffet med betinget fengsel og bot. Det er grunn til å 
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tro at tre felling og inngrep av et større omfang, vil kunne gi bestemmelsens strengeste straff, da 
grov overtredelse av bestemmelsen straffes med bøter og fengsel i inntil fem år, jf. 
naturmangfoldslovens § 75 andre ledd. 
 
 
Dyrevelferdsloven 
Overtredelse av dyrevelferdsloven  
Det gjelder overtredelse av dyrevelferdsloven § 14  jf. § 3 og  § 37. 
 
I perioden april – mai 2020, nektet Eolus vind å stanse anleggsarbeidet, på en slik måte at 
reinsdyrflokken ikke lot seg drive ned flyttleien, etter lang tid i fjellet med enorme snømengder og 
lite mat. 
 
Pågående anleggsarbeid, uten hensyn til dyrene, medførte at reinsdyrflokken ble splittet. 60 dyr, 
blant annet med 20-30 drektige simler ble værende igjen oppe i fjellet, uten tilstrekkelig tilgang til 
mat, og med fare for at simlene ville kaste kalven. Motvind Norge viser i den forbindelse til 
dyrevelferdsloven § 3, om at; «Dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for 
mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og 
belastninger». Dette synes ikke å være ivaretatt her, når det gjelder vindkraftselskapets fremferd 
overfor dyrene. Eolus vind har i tillegg til å nekte å stanse arbeidet under vårflyttingen, skremt og 
stresset opp dyrene ytterligere ved at anleggsleder kjørte mot flokken med snøskuter (og måtte jages 
av reindriftssamene), samt har overvåket flokken med droner og helikopter som har skremt dyrene. 
Det vises videre til dyrevelferdsloven § 14 bokstav a og b, om forbud mot å utøve vold mot dyr eller 
hensette dyr i en hjelpeløs tilstand.  
 
Overtredelse av dyrevelferdsloven er forbundet med straffansvar, jf. dyrevelferdsloven § 37.   
 
Når utbygger nektet å stanse anleggsarbeidet, og i tillegg opptrådte skremmende overfor dyrene 
med snøskuter, droner og helikopter, på tross av gjentatte anmodninger om stans av arbeidet for å 
få reinsdyrene trygt ned flytteleien, medførte det at en del av dyrene ble skremt vekk fra flytteleien 
og etterlatt i en hjelpeløs tilstand oppe i fjellet. Det var drektige simler med lite tilgang på mat, og 
fare for rovdyr, særlig for det tilfelle at simlene kunne kaste kalven. Døde reinsdyrkalver, spist på av 
rovdyr, er allerede hentet ut av området. Det gjør at forholdet medfører overtredelse av 
dyrevelferdsloven § 14 jf. § 3.  
 
I tillegg til rein er det hekkelokaliteter for jaktfalk og kongeørn vest for anlegget.  
 
 
Motvind Norge forventer at politiet handler på vegne av alle innbyggere i politidistriktet og ikke bare 
til fordel for konsesjonær. Det burde være unødvendig å påpeke at det er politiets oppgave å følge 
opp straffbare forhold. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Rune Haaland       Eivind Salen 
Generalsekretær      Styreleder  

file:///C:/Users/Bruker/Documents/dyrevelferdsloven
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%2014
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%203
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%2037
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%203
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%2014
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%2037
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%2014
file:///C:/Users/Bruker/Documents/§%203

