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Kjære LNL-medlem! 

2018 lakker mot slutten. Det har vært et særdeles travelt år. Ikke minst har arbeidet 
med Nasjonal ramme for vindkraft på land tatt mye tid. Tradisjonen tro sender vi deg 
årets julebrev, med en kort oppsummering av aktivitetene. Og bildene her minner oss 
alle om hva det er vi kjemper mot!  
 
 

 
 
 

 
 
Aller først: Hjertelig takk 

Vår oppfordring om et ekstra bidrag til jul har gitt resultater over enhver forventning!  
Til nå har vi mottatt over 34.000 kroner! Det er mye for en forening som vår – og gir  



både inspirasjon og større handlingsrom i månedene fremover. Vi i styret kan bare si  
tusen takk – og i all ubeskjedenhet minne om at bankkonto 9053 05 86285 fortsatt er  
åpen! Og NB: Givere som ønsker skattefradrag for gaver på kr. 500 eller mer, må 
sende sitt personnummer (hvis de ikke allerede har gjort det) til 
vlindefjeld@gmail.com før nyttår.     

 
Behovet for assistanse øker 

Behovet for rådgivning og praktisk hjelp til medlemmer og motstandsgrupperinger 
rundt om i landet øker sterkt. NVEs arbeid med nasjonal ramme har gitt utbyggere 
blod på tann og de er nå på intens jakt etter nye arealer. Ett eksempel er Scanergys 
planer om Setten vindkraftverk i Aurskog-Høland kommune, et annet Norsk Vind 
Energis ønske om minst 300 turbiner i Stølsheimen, fjellområdet mellom Sognefjorden i 

nord og Vossefjellene i sør. Så hvor er man egentlig trygg? Svaret er: Ingen steder! 
Derfor jobber LNL under høytrykk, sammen med lokale krefter, mot planer og 
prosjekter fra sør til nord. For det er jo slik: Mennesker som plutselig får et 
vindkraftverk i fanget, får tidenes bratteste læringskurve! Vi ser at lokalbefolkningen 
strever: Med store og pengesterke utbyggere, med uvitende og ofte lettlurte 
politikere, med grunneiere som ser muligheten for fortjeneste, med turbinstøy og 
mye annet. Ofte kommer lokal motstand for sent og er dårlig koordinert. Andre 
steder kommer lokale grupperinger og enkeltmennesker tidlig på banen, samler 
kreftene og gjør en kjempeinnsats. Da gir de utbyggerne kamp. Det er strålende!!  
 
LNL er den eneste organisasjonen som jobber eksplisitt mot vindindustri på land i 
Norge. Andre kan motarbeide enkelte anlegg, men de er «ikke imot vindkraft der den 
kan bygges uten for store konflikter», som det gjerne uttrykkes.  Det er dette 
prinsipielle (noen kaller det kompromissløse) synet på vindindustri som gjør LNL 
forskjellig fra andre - og som også gir oss atskillig motbør.  

 
Nasjonal ramme er klar i april  

NVE skal levere sitt forslag til OED innen 1. april 2019. Deretter legges det ut på 
offentlig høring og går senere til politisk behandling. Norske frilufts -og 
naturvernorganisasjoner har planer om en stor, nasjonal markering i Oslo forbindelse 
med overrekkelsen. Den skal vise våre politikere og det norske samfunn at vi er 
mange som sier nei til den omfattende utbyggingen av naturødeleggende vindkraft 
som rammen legger opp til. Det er viktig at flest mulig av LNLs medlemmer deltar på 
markeringen. Følg med på nærmere informasjon på nyåret!  

 
Noen lenker til oppbyggelig julelesing 

Naturmagasinet Pan har nylig hatt flere artikler om landbasert vindkraft. Du finner 
dem her: 

 https://www.harvestmagazine.no/pan/vind-og-forsvinn-for-urort-natur 
https://www.harvestmagazine.no/pan/trenger-vi-vind 

https://www.harvestmagazine.no/pan/trenger-klimaet-norsk-vind 
 

Også LNL har bidratt til Pan: 
 https://www.harvestmagazine.no/pan/det-store-folkebedraget 
https://www.harvestmagazine.no/pan/som-en-gjest-i-landskapet 
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Så kan du avrunde lesingen med dette svaret fra vindkraftbransjens  
lobbyorganisasjon NORWEA – men pass på at du sitter godt! 

https://www.harvestmagazine.no/pan/du-kommer-til-a-bli-syk 
 

Kort om vårt arbeid i 2018 
- Møter/seminarer i Oslo, Stavanger, Haugesund og Tromsø, i Hedmark, i Lyngdal 

og Sirdal og i Torsby i Sverige 
- Foredrag i Rotary-klubber og andre fora, paneldebatt under Arendalsuka etc. 
- Innlegg i en rekke aviser rundt om i landet samt politiker- og myndighetskontakt 
- Bistått lokale grupper over hele Norge, bl. a. faglige råd, klager på saksbehandling 

mm. samt skrevet rapporter og oversikter 
- -Hjemmeside, Facebook, Twitter 

 
Neste års kontingent 

Medlemskontingenten forfaller 1. mars. Du vil motta egen påminnelse om dette på 
nyåret, men kan selvsagt gjerne betale tidligere. Husk da at styret fra og med 2019 
har økt kontingenten fra nåværende kr. 200 til kr. 250, slik vi opplyste om i 
medlemsbrev av 20. oktober.  

 
En oppfordring til våre medlemmer 

På årsmøtet i månedsskiftet mars/april 2019 vil flere av LNLs styremedlemmer tre ut  
av styret. Det betyr at forslag til nye kandidater står øverst på vår ønskeliste! Vi ber 
deg tenke nøye gjennom om du har mulighet til å bli vårt nye styremedlem. Du bør 
ha litt innsikt/erfaring, f. eks. fra lokalt motstandsarbeid, men ellers er det 
tilstrekkelig med engasjement og glød! Kjenner du andre som du tror kan egne seg, 
tips oss!  
  
Vi trenger også lokale kontakter som kan jobbe systematisk med å sende aktuelt stoff 
fra lokale medier, gjøre oss oppmerksom på aktuelle arrangementer, møter etc. 
Spesielt viktig er rykter/meldinger om nye vindkraftprosjekter som planlegges.  
Si fra til oss (post@lanaturenleve.no) hvis du kan tenke deg en slik rolle.  
 
Stadig flere blir klar over nasjonal ramme og hva den vil innebære. Mange 
enkeltpersoner og organisasjoner tar nå flotte initiativ og det skrives mye både i 
lokale og regionale medier og i riksmedier. Også Facebook og Twitter preges av dette. 
Så håper vi at innsatsen gir resultater og at 2019 blir det året landbasert vindkraft 
virkelig møter massiv motstand over hele landet og tvinger våre politikere til 
nytenkning! 

 
Med det håpet ønsker vi god jul!   
Vi takker for samarbeidet i 2018 og ønsker deg og dine alt godt i det nye året! 
 
 
Vennlig hilsen 
For styret 
Karin Leonhardsen, styreleder LNL 
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