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Lillesand vindkraftverk 

ASKO opptrer uetisk og hensynsløst 
 

ASKO viser ikke respekt for lokaldemokrati. Lillesand saken er ikke ferdig behandlet i 
kommunestyret, likevel begynner utbygger med tiltak i det som fortsatt er ett LNF område.  

Dette er grådighet og arroganse ovenfor natur, innbyggere og reiseliv over store deler av Sørlandet.  

Oppførselen deres er til skade for deres merkevare.  

 

Klimatiltak kaller de det når de vil hugge ned skog og gruse store områder og sprenge fjellknauser for 
å sette opp vindturbiner. Når ble industrianlegg, asfalt og naturødeleggelse klimatiltak? Ingen 
vindkraftanlegg har vist en livsløpsanalyse med CO2 regnskap, men utregninger gjort av 
Miljøvernforbundet viser at vindkraft ikke kommer bedre ut enn kullkraft, når den bygges i norsk 
natur og myr. Selve utbyggingen i norsk natur er med å øke artenes utryddelse. Fra 1970 har antall 
dyrearter blitt redusert med 68%. Å bygge ut norsk natur til vindkraftindustri er ikke i tråd med FNs 
bærekraftmål. Lillesand har viktige habitater for sårbare arter. Fugletrekket går igjennom området.  

Den økonomiske siden for berørte bedrifter og naboer er ikke hensyntatt. Natursorgen for 
mennesker og dyr som får sine leveområder ødelagt er ikke vektlagt.  

Den norske befolkning er sterkt imot vindkraft, særlig når den skader natur. I løpet av de siste årene 
har informasjonen om ulempene nådd ut til det brede lag av befolkningen, og vi ønsker å gjøre Askos 
ledelse kjent med Miljøvernforbundets temahefte omkring Vindkraft, slik at de også får 
informasjonen.  

 

Motvind Norge, Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet i Agder krever umiddelbar stans 
av arbeidet i forbindelse med Lillesand vindkraftverk. ASKO som er svært ressurssterkt konsern vil 
være mest tjent med å ta tapet og skrinlegge hele prosjektet og heller støtte Kiwi sin 
vannkraftsatsing med oppgradering av små vannkraftanlegg. La nedleggelsen av Lillesand 
vindkraftverk være ASKO/Norgesgruppens gave til det norske folk. 
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