
Stopp raseringen av naturen! 

Det er nok rasering av urørt natur. Det er på tide å stoppe nedbyggingen av våre grønne og verdifulle 

områder i hele landet. Det er på tide med en timeout. Vår natur og vårt artsmangfold tilhører 

framtidige generasjoner.  

FN har gitt oss to viktige oppgaver for å unngå klimakrise. Det ene er å redusere utslippene for å 

unngå temperaturøkning over 1,5 til 2 grader. Det andre er å stoppe den store trusselen mot 

naturmangfoldet og nedbyggingen av naturen.   

Det må vi ta på alvor. Det er på tide å samle informasjon om behovet vi har for energi framover mot 

2050. Vi trenger en samlet oversikt over hva vi har av tilgang på energi, både vann, olje, vind, 

hydrogen mm, sammen med en oversikt over hva som kan gjøres for å redusere forbruket. 

Vi må få en samlet oversikt over hvor mye kraft industrien trenger, og hvor mye som er planlagt 

sendt ut av landet. Vi trenger en samlet oversikt over behovet samfunnet har for energi framover. 

Vi trenger en oversikt over hva som kan gjøres for å skaffe energien som trengs, for det er nok nå. 

Nok rasering av naturen uten at det er dokumentert at vi trenger energien.  

I dag opplever kommuner at vindturbiner settes opp selv om folkevalgte har sagt nei. I dag overstyrer 

NVE lokale beslutninger, selv om det er gjort feil i saksgangen. I dag tillater NVE oppstart av 

vindkraftanlegg selv om de er under behandling for dispensasjon. I dag aksepterer NVE at anlegg 

bygges uten konsekvensutredning av endringer som får stor betydning for naboer. I dag bygges 

naturen ned uten at vi kan stoppe det. I dag arbeider folk uten ordna arbeidsforhold på anleggene. I 

dag dør folk på jobb på anleggene. I dag gir NVE konsesjon til anlegg som sendte søknad for over 10 

år siden. I dag er søknad om dispensasjon fra konsesjonssøknad normal saksgang. I dag viser fakta at 

vedtatte MTA-planer ikke er reelle, fordi arealinngrepene er mye større enn omsøkt. I dag ender 

vindkraftanleggene hos utenlandske eiere fordi vi ikke har vedtatt hvordan vi skal styre eierskapet. I 

dag er ingen ansvarlige for fjerning av anleggene etter konsesjonsperioden er over.  

I dag sier mange at nedbyggingen er nødvendig for det grønne skiftet. Uten at vi har oversikt over 

behov, og om det finnes andre måter å skaffe energien på. Omstillingen til en bærekraftig framtid er 

avhengig av de riktige prioriteringene. For å kunne gjøre de prioriteringene trenger vi en samlet 

oversikt over mulig produksjon, reduksjon og omstilling.  
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