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Havvind må ikke gå på bekostning av 
natur og økosystem  
 

Regjeringen vil legge til rette for storstilt utbygging av havvind på norsk sokkel 

gjennom å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040, noe som vil legge beslag 

på flere tusen kvadratkilometer av norske havområder og påvirke sårbare habitater og 

økosystemer. 

Måten mennesker bruker og endrer areal på er en av hovedårsakene til verdens 

naturkrise. To tredjedeler av havområdene i verden er allerede påvirket av 

mennesker, og en tredjedel av marine arter er i fare for å utryddes. Siden 1950 har 

bestandene av verdens sjøfugler minket med 70 prosent, og de er blant de mest 

truede artsgruppene i verden. 

Vindkraftsatsing på land har forbrukt store arealer urørt natur. I følge Norsk institutt for 

naturforskning ble 72% av konsesjonene gitt i viktige leveområder for truede arter. 

Utbygging av havvind må i mye større grad ta hensyn til økologi og artsmangfold. 

Natur kan bare bygges ned én gang. 

Vi har i dag ikke tilstrekkelig faktagrunnlag for å kunne sette i gang massiv utbygging 

av havvind. Før beslutningene kan tas er det behov for grundig kartlegging av 

økosystemene og naturgrunnlaget i havet. Vi trenger kunnskap om effekter av marine 

vindkraftanlegg, både i utbyggings- og driftsfasen, om storskala effekter av kunstige 

strukturer til havs, hvordan støy og elektromagnetisme påvirker livet i havet, og vi vet 

for lite om effekter av forurensing. Vindkraftanlegg vil påvirke de marine 

økosystemene og leveområder til fisk, marine pattedyr og fugler. Vindturbiner til havs 

vil kunne utgjøre  en trussel mot fugletrekket og få store konsekvenser for 

fiskerinæringen. 

Sandnes SV mener at beslutning om utbygging av havvindanlegg må tas etter et føre-

var-prinsipp, og basert på offentlig innhentet kunnskapsgrunnlag. Hensynet til marine 

økosystemer skal alltid ha høyest prioritet slik at vindkraften ikke ødelegger viktige 

naturverdier.  

Klimakrisen og naturkrisen henger sammen, men vi kan ikke sette i gang tiltak for å 

løse klimakrisen som forsterker naturkrisen. Klimakrisen kan ikke løses ved å 

ødelegge naturen. 


