Folkehelse
Mange naboer til vindkraftverk har fått
helseplager på grunn av støy, skyggekast,
blinkende høyintensitetslys og visuell
forurensning. Migrene, tinnitus og hjerteflimmer er ikke uvanlig. Søvnmangel på
grunn av støy er også et stort problem.

Skal vi ofre store
naturområder for
å produsere dyr
og ustabil strøm?

Flere opplever store verditap på eiendommene sine. Det er svært få mennesker
som ønsker å bosette seg ved støyende
og forurensende vindturbiner, noe som
gjør det nesten umulig å få solgt huset
eller fritidsboligen.
Summen av alt dette kan gi store fysiske
og psykiske problemer. Så langt har ikke
myndighetene brydd seg om å utrede
helsekonsekvenser knyttet til vindkraft.
Til tross for at lover og forskrifter sier at helse
skal utredes så fremt helsen kan påvirkes.

Å produsere strøm med vindturbiner er
2 til 3 ganger dyrere enn vannkraft, og
er helt avhengig av gunstige værforhold
for å produsere optimalt. På grunn av
kostbar installasjon og kort levetid på
turbinene vil strøm fra havvind bli enda
dyrere.
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Gjennomsnittlig produserer vindturbiner
strøm bare 4 av 12 måneder i året.
Utbygging av mer vindkraft vil ikke gi
billigere strøm. Det vil derimot være en
garanti for vedvarende høye strømpriser.
Uten høye strømpriser er ikke
vindkraft lønnsomt.
Hva er alternativet?
Oppgradering av eksisterende vannkraftverk sammen med økte enøktiltak vil
ifølge offentlige rapporter og tall fra Sintef,
Statnett og NVE, gi Norge nok energi
frem til 2050 (energiognatur.no). Dette vil
gi minimalt med naturinngrep, og dermed
være et godt tiltak for å redde klimaet.

Vi redder ikke klimaet ved
å ødelegge naturen!

Inngrep i myr og CO2-utslipp.

Hvorfor skal vi da ødelegge flere tusen
kvadratkilometer med natur for å
produsere ustabil og dyr strøm som vi
egentlig ikke behøver?
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Ved de fleste vindkraftverk blir store
mengder myr flyttet på eller punktert, slik
at myrjorda eksponeres for luft. Karbonet
som ligger lagret i myra vil da gå tilbake til
atmosfæren i form av CO2 og metangass.
Dette resulterer i store utslipp av klimagasser
som ikke tas med i utslippsregnskapene
til vindkraftverk. I tillegg til dette kommer
forurensning på grunn av slitasje på turbinbladene. Dette er små giftige partikler av
mikroplast som spres rundt i naturen
etterhvert som turbinbladene slites.

Vindkraft er enormt arealkrevende. Mange
av konsesjonene det nå søkes om er områder opp mot hundre kvadratkilometer.
For eksempel Davvi på 78 km2 og
Stølsheimen som kan bli over 100 km2.
Vindkraftindustrien tar seg til rette og
ødelegger de siste gjemmestedene for
våre truede arter. Det være seg fugler,
dyr eller planter. De industrialiserer disse
avsidesliggende områdene hvor mange
utrydningstruede arter formerer seg.
Områder som er kritiske for å bevare
det biologiske mangfoldet. Naturens
økosystemer er en viktig del av klimaet!
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