Kraftselskapenes raseringer

Det trengs et
protestvalg

av våre landskap og lokalsamfunn har gått
svært langt, altfor langt.

Ineffektiv, kostbar og skadelig vindkraft er ingen bærekraftig løsning, men skaper nye problemer for natur, folkehelse og rettsvern. Bærekraft er å økonomisere med kraft, ikke bygge ut
mer eller forbruke mer. Skal vi bevare natur og
dyreliv og ivareta folkehelsa, må vindkraftlobbyen stanses. Vindkraft er blitt et symbol for
natur og demokrati i fare.

Vi ser med stadig større bekymring på hvordan
vindkraftaktørene får ødelegge natur, ikoniske
landskap og historiske steder. Det vises ingen
nåde, mye av vår naturarv og kulturarv er allerede tapt, og mange steder står i fare.
Status vindkraftprosjekt:
• 147 saker registrert i NVE
• 94 konsesjoner gitt
• 48 anlegg er bygd og i drift
• 11 anlegg under utbygging
• 5 har godkjente detaljplaner (MTA-plan)
• ukjent antall saker i 0-fasen (i tidlig planlegggingsfase
• store planer om vindkraft til havs og i fjordstrøk

Hva slags energi- og arealforvaltning og rettsvern vi vil ha? Bli med og gjør #valg2021 til et
natur- og miljøvalg!
Bidra til kampen mot ødeleggelser og forurensing av naturen. Bli medlem du også!

Kilde: NVE april 2021

Ditt valg!
13. september - valg til Stortinget
og Sametinget.
Vindkraft er et politisk og teknologisk blindspor, som skaper store
traumer for natur og folkehelse, og
tap av rettsvern.
Partienes og politikernes holdninger
til vindkraft og kraftspekulasjon er
avgjørende for om disse traumene
skal fortsette eller ikke.
Bli med og lag et natur- og miljøvalg!

Et utall eksportkabler og oppgraderte og nye
overføringslinjer i inngrepsfri natur, kommer i
tillegg til vindkraftanleggene.
www.motvind.org
Organisasjonsnr.: 923 421 068
Bidrag til bankkonto: 3207 29 68009
eller Vipps: 57 80 69
Facebook side:
Motvind Norge
Facebook gruppe:
Nei til naturødeleggende
vindkraft i Norge
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Vindkraft
eller natur?
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Traumer og tvang
for natur og folk

Du må betale for å bli ranet

Hvem kan vi
stole på?

er ikke med i regnskap og beslutningsgrunnlag

Det er store penger å hente, og spekulantene
søker nye heier, fjell og velvillige politikere.
Mange konsesjoner er gitt, og nye prosjekter
er i 0-fasen.

Det vises ingen nåde! Landet og naturen blir
endret til det ugjenkjennelige.

Utslipp og arealforbruk:
•
•
•

Redusert natur og våtmark reduserer jordas
evne til å lagre og omdanne CO2.
Sprenging i fjell krever store mengder diesel.
Turbintårnene er bygd av stål produsert med
kullkraft.

Vindkraft bygger ned og forurenser natur:
•

•
•

Masseforskyvning og sprengmasser forurenser
drikkevann.
Oljeutslipp forurenser natur, beite og drikkevann.
Mikroplast og epoxy fra slitasje av turbinblad
spres i vegetasjon, jord og vann.

Energilovens formål om samfunnsmessig rasjonell produksjon og forsyningssikkerhet kan
ikke hjemle at befolkningen får alle ulemper.
Strømkundene og skattebetalerne må betale
store økonomiske overføringer og fordeler til
vindkraftspekulantene:
•
•

Vindkraft gir helseskade:
•
•

Støy, skyggekast, iskast og lysblink.
Konflikter.

Rettigheter og lokalsamfunn overkjøres:
•
•
•

Beitenæringer og reindrift fratas beiter.
Eiendomsverdi reduseres, uten kompensasjon.
Områder overføres fra grunneierne etter trusler
om ekspropriasjon.
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•
•
•
•

Grønne sertifikater: Ca. 40 milliarder kroner
fram til 2035. Ikke-spesifisert utgift på nettleia.
Skjulte subsidier: Balansekraft fra vannkraft og
vindkraft selges via eksportkabler - betalt av
strømkundene.
Oppgradering overføringsnett: 140 - 200 milliarder. Ikke-spesifisert utgift på nettleia.
Fordelaktige avskrivnings- og skatteregler.
Eksportgarantier via GIEK, nå Eksfin – Eksportfinansiering Norge.
Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge

Sjonfjellet - ei hjertesak. Foto: Hans Petter Sørensen

Kraftlobbyen har fått innflytelse slik at politikk
og forvaltning ikke er til å kjenne igjen. Aktører
med dype lommer selger inn en visjon om at
verden trenger uendelige mengder ny kraft, og
at det haster å bygge og investere.
Neste område blir kanskje nær deg og dine?
Politikerne plikter å sikre energi på naturens
premisser – til beste for klima, naturmangfold,
folkehelse og naturvennlig næringsliv. De skal
beskytte oss mot særinteresser og spekulanter.
Åtte politiske parti som stiller til valg sier nei til
all videre vindkraftutbygging, ett av disse er på
Stortinget i dag. De fleste valglistene toppes
av tilhengere av vindkraft og kraftspekulasjon.
Les partienes program om vindkraft, overføringslinjer og eksportkabler, ACER og EØS.
Les partioversikten https://motvind.org/ politiske-parti-og-vindkraft/
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