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Bakgrunn for dette innlegget

• «argumentgruppe» opprettet etter møte 19. feb. 13
• Torstein Arne Svendsen (leder), Lars Jøran Sundsdal, 

Liv Jorunn Heia og Bjørnar Ytrehus
• gå igjennom hvilke argumenter vi har mot den 

aktuelle planen om vindkraftutbygging i Birkenes



Momenter

• identiteten og kulturen vår

• landskapet

• naturmangfoldet

• friluftslivet

• nytteverdien

• økonomien og politikken

• prosessen
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UUtsyn fra Meåsen, ca. 15 km sør for planlagt vindmølleanlegg 

Rislå-
knuten

Store-
hei

Odde-
heia

Bjelke-
berg



Identiteten og kulturen vår

– hvorfor vil man bo i Birkenes?

– vi er stolte av heiene, skauene og elvene våre
– å være omgitt av fri natur – en viktig del av 

livskvaliteten for oss
– henter identitet og forankrer kulturen sin i hei- og 

skaunaturen – landskapet, historien, dyrelivet

– Om store deler av naturen vår skal omdannes til et 
utenlandskeid industrianlegg, så vil selve følelsen 
av å være birkenesing endres

– fra å bo i fri natur til å bo ved siden av et gigantisk 
industriområde som vi ikke har noen råderett over



Utsyn vest-nordvestover fra Mosfjell knuter



Utsyn nordvestover fra Mosfjell knuter



Landskapet

– Største naturinngrep noensinne i 
Birkenes 

– 25.000 mål 
– I tillegg påvirkning på mange tusen 

mål  
– Veier, kraftledninger, 

transformatorstasjoner, masseuttak

– Vindmøllene  170 – 180 m høye
– 44 km vei av 5 meters bredde 

parallelt med kabelgate på nye  5 
meters bredde.  

– Veien vinterbrøytes

Ludvika i Sverige. Foto: Ole-Johnny Myhrvold, Glåmdalen

Illustrasjonsbilde fra www.halden.no. Foto: Stein Johnsen

http://www.halden.no/


Naturmangfoldet

• Arealinngrep er den største negative 
påvirkningsfaktoren på biomangfold og 
intakte naturområder i Norge.

– Viktig leveområde for orre og storfugl 
– Mange fugler blir drept i kollisjon med 

vindmøllene
– Området er i dag dårlig eller mangelfullt 

kartlagt 
– Effekten på hjortevilt og andre større dyr 

dårlig kartlagt
– Store sammenhengende uberørte 

naturområder viktig for mange sjeldne 
arter



Friluftslivet

– Stillhet og uberørt natur ødelegges
– Befolkningsnære INON-områder 





Friluftslivet

– Stillhet og uberørt natur ødelegges
– Befolkningsnære INON-områder 

– Viktige friluftsområder for Birkenes
– Jaktopplevelsen forringes
– Usikker påvirkning på laksefisket  

– Iskast fra vindmøllene 

– Støy

– Lysforurensning* 
– Skyggekast

Nederste bilde fra www.fluefiske.net
(*forslag fra Luftfartstilsynet: For turbiner høyere enn 150 meter foreslås høyintensitets hinderlys, type B (100 000 candela, hvitt blinkende, med nattsenking til 2000 candela )



Nytteverdien

– Overproduksjon av kraft  i Norge 
• (2012-tall: forbruk 130 TWh, produksjon 147 

TWh)

– Kraften skal selges til utlandet -  med 
norske subsidier 

– Ineffektiv energiproduksjon - 
strømprisen dekker ikke drift, 
vedlikehold og fornyelse

– Ingen definert klimagevinst av 
prosjektet



Økonomien og politikken

– Lyngdal kommune m.fl. sier NEI
– Verdifall på hus- og hytteeiendommer?
– Inntekter til kommunen 

• vil først komme når anlegget er i drift, 
dvs rundt 20

• altfor seint til å redde kommunens 
akutte situasjon

– Bare ett av ca 15 anlegg som planlegges i 
Agder

– Ingen helhetlig overordna plan. 
– Kraftprodusenter og investorer forsøker 

å gripe kontrollen uten noen forutgående 
samfunnsdebatt eller helhetlig planlegging

– Det er lov til å være mot noe som er dumt, 
selv om det berører oss



Prosessen

– E-on har «gått bakveien» 

– Kontaktet grunneiere direkte

– Hatt møter i all hemmelighet
– De fleste vet ikke omfanget av dette og hvor 

fort prosessen går frem
– Kommune og fylke oppfordrer utbygger  til 

å lage 3D-visualisering, men  E.ON har hittil 
ikke villet etterkomme det.  

– Blir vi lurt?



Vi har 

for mye å tape

for lite å vinne


