
E. ON vil at min og flere andres
 eiendommer skal inngå i det 

planlagte vindkraftprosjektet i 
Glåmberget, like øst for Roverud. 

I denne sammenheng ønsker 
jeg å belyse fem punkter. For det 
første er det snakk om store na-
turinngrep som påvirker dyreliv, 
friluftsliv, jakt og den generelle 
opplevelsen av landskapet. For 
det andre finnes det eksempler på 
helseproblemer for dem som bor 
i nærheten av turbinene, grunnet 
blant annet lavfrekvent støy og 
vibrasjoner, samt skyggekast. For 
det tredje er vindkraft lite øko-
nomisk. For det fjerde og femte 
er det særdeles plasskrevende og 
det er en ineffektivt metode for å 
produsere strøm.

1. Vindkraft er ikke miljø-
vennlig

Det første spørsmålet man 
bør stille seg i denne diskusjo-
nen er hvorvidt vindkraft er 
miljøvennlig. Dersom vindkraft 
kan forbedre miljøet på kloden 
vil det være lettere å akseptere 
ulempene. Faktum er at det per i 
dag ikke foreligger vitenskapelig 
dokumentasjon på at vindkraft 
reduserer CO2 utslipp i noen 
nevneverdig grad. Det er i beste 
fall en kostbar måte å spare svært 
lite CO2. Det foreligger derimot 
en mye omtalt studie (Bentek, 
2010) hvor man basert på reelle 
målinger kunne påvise at CO2 
utslippene faktisk økte med mer 
vindkraft. 

Vind i seg selv er fornybar, men 
å produsere elektrisitet med vind 
som energikilde er det ikke. For 
det første trenger man andre 
energikilder til å dekke de 18 
timene i døgnet vindturbinene 
i snitt ikke kan produsere. For 
det andre er produksjonen av 
mastene, motorene, transporten, 
monteringen, osv. energikrevende 
og lite miljøvennlig. 

Vindkraft er også plasskreven-
de. Én vindturbin trenger et om-
råde på 25 til 35 dekar. Dersom 
det bygges 52 turbiner kan dette 
kreve 1800 dekar kun til plas-
sering av konstruksjonene; dette 
tilsvarende 1800 normale bolig-
tomter. Til disse vindturbin «tom-
tene» må det også bygges brede 
veier (ikke skogsbilveier) og «ga-
ter» med høyspentledninger. Inn-
grepene vil gi store irreversible 
arr i naturen. «Vindmøllene» er 
langt større enn Holtbergmasta, 
og det kan bli 52 stykker av dem.  

Grunnet manglende forskning 
vet man lite om hvordan vind-
turbiner på denne størrelsen vil 
påvirke dyrelivet. Det er derfor 
respektløst ovenfor naturen å 
sette i gang slike prosjekt uten 
dokumentasjon av effektene på 
f.eks. skogsfugl, elg og andre dy-
rearter. Jeg vil tro det er flere enn 
meg som daglig setter pris på sko-
gen og naturen, og vil se det som 

en lokal naturkatastrofe dersom 
prosjektet blir realisert.

I tillegg til konsekvenser for na-
turen, hvilken direkte påvirkning 
vil dette ha for oss som bor i kom-
munen? 

2. Hva betyr en vindpark for 
kommunen og innbyggerne?

Kommunen kan få økte inn-
tekter i form av eiendomsskatt 
og grunneierne kan få økte lei-
einntekter fra skogen de eier. 
Men hvilke andre økonomiske 
effekter må man ta i betraktning? 
Det at kommunen får flere varige 
arbeidsplasser er urealistisk siden 
de fleste som har kunnskap om 
å bygge og drive vindturbiner 
kommer utenbys fra. Dersom 
vindparkene bygges hva vil skje 
med turismen til Finnskogen, 
eller til festningen? Hva med 
verdiforringelse av eiendommer 
nære vindturbinene? Hus, hytter 
og andre eiendommer kommer 
til å synke i verdi, slik vi har sett 
andre steder. Hvem vil vel flytte 
til et sted med vindturbiner som 
nærmeste nabo? Hyttebygging i 
området vil ikke kunne realiseres. 
Dette og andre negative ringvirk-
ninger vil gi et økonomisk tap for 
kommunen og grunneierne.

Også når det kommer til på-
virkning av store vindturbiner 
på mennesker mangler det fors-
kning. Men mange som faktisk 
har bodd over lengre perioder 
nær slike konstruksjoner forteller 
om helseproblemer etter at de ble 
bygget. Symptomer som nevnes 
er bl.a. hjerteproblemer, hodepi-
ne, nervøsitet, søvnmangel, lidel-
ser som i mange tilfeller har ført 
til et sterkt ønske om å flytte vekk 
fra de sjenerende vindturbinene.  

3. E. ON: Et selskap i økono-
misk uføre med et lite lønn-
somt alternativ?

I tillegg til negative eksterne ef-
fekter på natur og mennesker, er 
vindkraft en uøkonomisk måte å 
produsere elektrisitet på. Turbi-
nene produserer i gjennomsnitt 
bare 25 % av tiden, da de bare kan 
produsere dersom vindhastighe-
ten har en viss styrke. Prosjektet 
det er snakk om her er avhengig 
av sterke subsidieordninger. Disse 
subsidiene skal skattebetalere og 
el kunder – du og jeg, betale.

Et gjennomsnitt av diverse 
vitenskapelige studier tilsier at 
landbasert vindkraft koster rundt 
40 øre per produserte kWh, men 
kan også koste opp mot 100 øre. 
Spotpris for el har lenge vært 
cirka 30 øre/kWh. Et i utgangs-
punktet vanskelig regnestykke, 
spesielt om el prisen blir enda 
lavere, noe flere prognoser tilsier. 

For å få lønnsomhet i dette har 
man innført «grønne sertifikater» 
for all «fornybar» kraft som kom-
mer i produksjon innen 2020 
– deriblant vind. Eneste ulempen 
er at disse sertifikatene omsettes 
på et tilnærmet fritt marked, som 
følgelig gjør at prisene går opp og 
ned, som igjen gjør at inntektene 
fra sertifikatene ikke alltid dekker 
gapet mellom el prisen og kost-
naden forbundet med produksjo-
nen. E. ON og andre gambler der-
med med at sertifikat prisene vil 
holde seg og at el prisen vil stige.

Lønnsomheten i vindkraft 
kan ytterligere forverres, takket 
være EU’s fornybar initiativ, «Die 
Energiewende» i Tyskland, stor 
atomkraftverk utbygging i Fin-
land, og økt el produksjon i bl.a. 
Sverige. Med økt produksjon på 
tilbudssiden parallelt med et ge-
nerelt synkende energibehov gjør 
at Europa i løpet av få år kan få 
et kraftoverskudd. Dette vil bety 
lavere priser på elektrisitet, og 
kalkylen nevnt over forverres. E. 
ON’s vindprosjekt i Glåmberget 
virker på meg som risikofylt for 
naturen, oss som bor her, og også 
E. ON selv.

E. ON, et energiselskap med 
røtter i Tyskland, har hatt et ver-
difall på cirka 75 % siden 2009 
(aksjekursen har svekket seg fra 
45 Euro til 12 Euro). Selskapet 
har ifølge flere analytikere en 
veldig høy gjeldsgrad og har siden 
2010 solgt eiendeler for mer enn 
20 milliarder Euro. Dersom sel-
skapet går konkurs etter at vind-
turbinene er blitt bygget, hvem 
betaler for at de skal fjernes? Jeg 
har vanskelig for å tro at verken 
kommunen eller grunneierne kan 
tenke seg å ta den millionregnin-
gen. 

4. Trenger vi mer strøm?

Det er vanskelig å forstå hvorfor 
vi skal ha mer energiproduksjon 

i Norge, spesielt fra vindkraft. 
Ifølge statistikk fra SSB har Norge 
vært nettoeksportør av strøm det 
siste tiåret. Vi produserer altså 
mer enn det vi bruker selv. Videre 
viser tall fra SSB at vårt el forbruk 
er synkende; norsk kraftkrevende 
industri forsvinner og generelle 
sparetiltak og energieffektivi-
sering gjør at vi bruker mindre 
elektrisitet. Dette betyr at videre 
utbygging av el produksjon ikke 
vil være for det norske markedet. 
Men etter at EU la fast et mål om 
20 % andel fornybar energi innen 
2020, har den norske regjeringen 
også bestemt at det skal instal-
leres mer fornybar kraft i Norge. 
Det er ulogisk, siden vi i Norge 
takket være vannkraft har en for-
nybar andel på over 95 %.

Det er også viktig å forstå hvor 
liten effekt de foreslåtte tiltakene 
i Norge kan få. Vår totale elpro-
duksjon er mindre enn 1 % av den 
totale produksjonen i Europa; og 
den planlagte andelen vindkraft 
er bagatellmessig i forhold til 
Norges totale el produksjon; slik 
at de tiltak som regjeringen øn-
sker her må kunne beskrives som 
et markedsførings stunt i miljøets 
navn og kan best karakteriseres 
som meningsløse.

5. Alternativer til vindkraft?

Så om regjeringen vil ha mer 
fornybar strøm produksjon, hvil-
ke energi kilder bør vi velge fram-
for vind? Vannkraft og bioenergi 
er gode alternativer. Lokalt har vi 
Glomma og skogen.

Vi har en lang tradisjon i Norge 
når det gjelder vannkraft og på 
dette området har vi høy grad av 
kompetanse i verdensmålestokk. 
Dette bør vi utnytte. Svartfossen 
Kraftverk er modernisert og ef-
fektivisert, og er et eksempel på 
en god løsning slik det kan gjøres 
mange steder i landet hvor vann-
kraft allerede er utbygd. Vi har 

mange eldre kraftverk som kan 
moderniseres for økt produksjon 
av elektrisitet som kan selges med 
gevinst på det europeiske marke-
det. Det er i mange tilfeller snakk 
om forandringer som ikke vil sy-
nes, fordi det kun er innmaten av 
kraftverkene som trengs å endres 
til nyere mer effektive kompo-
nenter. Her har vi et stort uutnyt-
tet potensial til å produsere mer 
elektrisitet til lavere kostnader på 
en miljøvennlig måte, og som kan 
selges med gevinst..

Vi er i et skogbruksområde og 
det må kunne utnyttes bedre. På 
Kirkenær har Solør Bioenergi 
en energisentral for trevirke i et 
industriområde. Dersom dette 
anlegget hadde blitt bygd ut til 
tre ganger dagens kapasitet, ville 
det kunne produsere like mye 
energi som alle de planlagte 
vindturbinene i Kongsvinger og 
Eidskog til sammen. Dette er 
plassbesparende og krever ikke 
store naturinngrep, samtidig ut-
nyttes en ressurs vi har lokalt og 
som er forutsigbar, i motsetning 
til vinden som man ikke kan for-
utsi. Det må være bedre å utvikle 
dette konseptet og om nødvendig 
bruke subsidier på dette som 
både vil gi lokale arbeidsplasser 
og inntekter til skogeierne. 

6. Konklusjon

For å oppsummere: Vindkraft 
er ikke et fornuftig energi alter-
nativ. EON’s prosjekt kan utvikle 
seg til en økonomisk fiasko og 
miljømessig rasering av et stort 
område natur i vårt distrikt. Vi 
må derfor stoppe dette prosjek-
tet, og det må bli Kongsvinger 
kommunes ansvar overfor sine 
innbyggere å takke nei til E. ON 
og deres planer allerede nå. Jeg 
oppfordrer derfor alle som bryr 
seg å kontakte våre lokalpoliti-
kere og legge press på dem slik 
at vindkraftprosjektet ikke blir 
realisert. 

E. ONs vindprosjekt – økono-
misk og miljømessig fiasko?
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