
Vindkraft, naturvern og økonomi

Norsk vindkraftindustri vil ut fra dagens planer legge beslag på flere tusen 
kvadratkilometer fri natur. Store uberørte områder forvandles til 
industriområder gjennomskåret av brede veger og dype skjæringer. Dette 
påvirker økosystemet, samt livsbetingelsene for en rekke arter, negativt.  
Nyere forskning har vist at det er et godt medisinsk grunnlag for å si at 
lavfrekvent støy også påvirker oss mennesker mer enn vi tidligere har trodd. 
Flere kommuner på Jylland har nylig besluttet å ikke gi tillatelse til oppføring av 
nye store vindturbiner, inntil man har resultatene fra et studium myndighetene 
har iverksatt omkring virkninger av lavfrekvent lyd fra vindturbiner.

Selv om veier og anlegg på papiret dekker en liten andel av det båndlagte 
området, medfører inngrepene og installasjonene at landskapet fullstendig 
endrer karakter. Mange med stedlig tilknytning opplever derfor slike områder 
som tapte landskap, med tilhørende sorgreaksjoner og redusert livskvalitet som 
resultat. Naturmangfoldloven gir uttrykk for mange gode verdier og hensyn, 
men flere lovbestemmelser har i en rekke vindkraftsaker vist seg å være 
tomme floskler. Store naturverdier raseres og regningen sendes til 
strømkundene.

European Wind Energy Association oppgir at av en forventet årlig elproduksjon 
i Europa på 3690 TWh i 2020, forventes 581TWh å komme fra vindkraft. Det 
norske bidraget er følgelig forsvinnende lite. Vår planlagte vindkraft vil utgjøre 
mindre enn 1,8 promille av Europas behov. 

Norges vannkraftsystem er i all hovedsak energidimensjonert og ikke designet 
ut fra EUs behov for balansekraft. Det betyr at svært få kraftverk er 
dimensjonert for effektkjøring (toppkraft) som kan bidra effektivt med den 
balansekraft som EUs ustabile fornybare energi krever. Balansekraft er 
nødvendig for å sikre stabil strømforsyning, da fornybar energi fra sol og vind 
er svært ustabil. Vår vannkraft kan bidra litt, men vår kapasitet er begrenset 
slik at betegnelsen «Europas grønne batteri» er i dag fjernt fra virkeligheten. 
Våre små bidrag kan heller ikke fjerne behovet for balansekraft fra fossile kilder 
i overskuelig fremtid. 

Realiteten er at Europa fortsetter å bygge kullkraftverk, fordi billig kull og lave 
kvotepriser gjør dette til den mest kosteffektive løsning. Resultatet er at 
Europas utslipp av klimagasser øker. 
Paradoksalt nok akselererer de frigitte klimakvoter fra fornybar energi denne 
utviklingen.

Tyskland har vært foregangslandet i EU når det gjelder fornybar energi og er 
eksemplet som politikere i mange land ønsker å følge. Faktum er at Tyskland er 
blitt offer for den samme illusjon om fornybar energi som også våre politikere 
har falt for. Som alle entusiaster for gratis, ren og fornybar energi har de 
oversett de dramatiske følgene av at vindhastigheter og sollys konstant 
varierer. De har latt seg forlede av vindindustriens overdrevne fokus på 
turbinenes store kapasitet. Det er snakket lite om at levert effekt kontinuerlig 
vil variere mellom 0% og 100 % av oppgitt effekt. I Tyskland leverer en 
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vindturbin i gjennomsnitt 17% og i Norge knapt 26% av oppgitt effekt.

Stor andel av sol og vind i et energisystem skaper, som Tyskland nå smertelig 
erfarer, to gigantiske tekniske utfordringer. For det første er det meget 
komplisert å opprettholde et stabilt nett, når den sterkt varierende tilgangen 
fra fornybar energi må balanseres med tilførsel fra konvensjonelle kraftanlegg. 
Den andre utfordringen er at varmekraftverkene ikke kan stenges, men må 
holdes i beredskap for raskest mulig å kunne balansere ustabil sol- og vindkraft. 
Redusert drift gir dårlig virkningsgrad og større utslipp av klimagasser enn 
under normal drift.

I takt med at Tyskland har pøst inn hundrevis av milliarder euro i subsidierer til 
ustabil fornybar energi, har strømprisene skutt i været, og problemene i det 
tyske kraftnettet blitt stadig større. Energiintensive virksomheter som f.eks. 
smelteverk, er blitt påført store tap. Denne type virksomheter blir i praksis 
tvunget til å installere sine egne generatorer eller vurderer å forlate Tyskland 
for godt. Det foregår i dag en dramatisk kamp mellom grønne fantaster og 
praktiske realister i Tyskland.

Tyskland alene eksporterte i 2012 nær 67 TWh, og snakker du med tyske 
politikere er det lite gehør for Norge som Europas grønne batteri. 
Problemstillingen deres er at når det er mye vind på kontinentet må enten 
turbinene stoppes eller overskuddskraften eksporteres. Energiselskapene og 
utvalgte miljøfantaster har skapt en illusjon om Norge som Europas redning når 
det gjelder fornybar energi. Realiteten er at Norge kan lagre inntil 85 TWh i 
våre magasiner og selv om vi tømmer disse, hjelper det lite når behovet er 
3700 TWh. Bare i Tyskland er det gjennomsnittlige daglige strømforbruket 1,5 
TWh.

Siden Norge allerede i dag har et betydelig og økende kraftoverskudd, må 
strømmen eksporteres for å unngå at strømprisene faller. Kapasiteten mot 
utlandet er i dag begrenset, slik at strømprisene vil falle. For hvert øre den 
gjennomsnittlige årlige kraftprisen faller, vil norske energiverk tape omlag en 
milliard kroner. Kraftoverskuddet i Norden er anslått til å bli omlag 50 TWh i 
2020. Vår samlede overføringskapasitet mot utlandet er i dag på 3,7 GW og er 
planlagt utvidet til 10,7 GW. Dette vil medføre at Norge gradvis vil bli en 
integrert del av EU sitt kraftmarked og våre strømpriser vil følge etter.

EUs satsning på fornybar energi vil i perioder gi våre energiverk økt tilgang på 
billig kraft, slik at våre magasiner kan spares når importprisen er lav. Våre 
energiverk styres av profitt og så lenge regningen på kostbar importert kraft 
kan sendes videre til kundene i Norge, vil magasinene bli tappet ned når 
eksportprisen er høy. Norge som EUs grønne batteri dreier seg i liten grad om å 
bistå EU og redde klodens klima, men om å maksimere profitten for våre 
energiverk og dets eiere. 

Resultat: Vår forsyningssikkerhet skapes ikke lenger av våre vannmagasiner, 
men av skitten varmekraft fra kontinentet. 

Vi har vannkraft nok som kan bygges ut til en brøkdel av prisen og med langt 
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mindre naturinngrep. Vi kan få EUs store og økende overskudd av vindkraft 
nesten gratis. Hvorfor skal vi da misbruke fellesskapets økonomiske ressurser 
til å rasere vår verdifulle natur med ulønnsom vindkraftindustri?

Det er på høy tid at våre politikere gjør rede for hvorfor de har besluttet å 
subsidiere vindkraft!
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