
Vindkraftbaron som ekspert på det meste

Den fremste forkjemperen for vindkraftutbygging i Finnmark heter Harald Dirdal. Han stammer fra 
Rogaland, er bosatt i Oslo, og har de siste åra fått gode samarbeidspartnere både i NVE og blant 
ordførere på kysten av Finnmark og Troms, der han planlegger ei rekke store vindkraftanlegg. På 
sine besøk i nord har han klart å bli ekspert på det meste, inkludert reindrift, der han vet hvilke 
områder som reinen bruker bedre enn noen av reinbeitedistriktene som berøres av planene hans.

I Ságat 16.11.2022 er det et intervju med Harald Dirdal om behovet for vindkraft og gruver. 
Der forteller han om hvorfor han er engasjert i dette:
– vi må ha en del vindmøller om vi skal redde kloden vår. 
Intet mindre. Vi har altså her å gjøre med en stor idealist, som ofrer seg for å redde kloden. Dirdal 
har engasjert seg så mye i dette at han personlig har gått til innkjøp av aksjemajoriteten i tre 
vindkraftselskap. Han er eneeier av Ny Energi, som har 30 % av aksjene i Grenselandet AS, som 
står bak planen om Europas største vindkraftanlegg midt i Norges nest største inngrepsfrie 
naturområde. Som hans kampfelle, direktør i den andre aksjonæren, det finske oljeselskapet St1 
sier: Alle må vi jo ofre noe for klimaet!  Måtte Gud og NVE forby oss å antyde at noen av dem kan 
ha andre interesser enn å redde kloden! 

Dirdal mener vi må doble kraftproduksjonen i Norge. Skal det gjøres med vindkraft er vi 
totalt fri for inngrepsfri natur. Er det å redde kloden? 

Videre får Dirdal i Ságat dette spørsmålet om gruvene som trengs for vindturbiner og elbiler:
– Blir ikke jorda ødelagt av all graving etter ressurser?
Og siden Dirdal også er ekspert på gruver, deler han av sin allvitenhet:
– Det er ikke noe problem fordi gruvene ligger stort sett under bakken og det ser man jo ikke.
Om man ikke ser kan det være to årsaker. Vi kan ikke se noen tegn til at Dirdal faktisk er blind, han 
er ikke observert med verken hvit stokk eller førerhund. Vi må derfor gå ut i fra at han ikke vil se de
ubehagelige virkningene som den stadig økende mineraljakten fører til. Vi har ikke klart å finne 
noen oversikt over alle gruver i verden og hvor stor del av disse som er under bakken, men her er 
noen enkle fakta: 

– En oversikt over et utvalg av åpne gruver (dagbrudd) i verden kan leses her: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-pit_mines. Denne lista er svært mangelfull, det mangler 
bl.a. Kina og Norge. I Norge har vi den enorme Titania-gruva, som har drevet som åpent dagbrudd i
over et halvt hundreår. Bare i Nord-Norge har vi kjente dagbrudd i Sydvaranger, Elkem Tana, 
Sibelco Stjernøya, Rana og Brønnøy, samt ei rekke brudd for naturstein og pukkstein. 

– Det er ikke bare sjølve gruvene som synes. Hovedproduktet fra malmgruver er ikke metall,
det er avfall. Dette utgjør rundt regna 70-80 % for jerngruver, 99 % for kobbergruver og over 
99,999% for gullgruver. Dette avfallet synes når det deponeres i terrenget, om det da ikke som i 
Norge hives på sjøen og ødelegger fjordene. 

– Fortsatt sliter vi med giftig avrenning fra gruver som er lagt ned for mange år siden. 
Problemet er så stort at Miljødirektoratet har laga en egen oversikt: 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/nedlagte-kisgruver/

At en vindkraftbaron fra Sør-Norge kommer til Finnmark og snakker tull om vindkraft, 
reindrift og gruvedrift hadde ikke vært noe stort problem, om ikke både lokale og sentrale 
myndigheter og mange medier hadde gått på dette. 

Intervjuet i Ságat er denne gang gjort av 13 år gamle Áigin Jovnna Heiberg, som skal ha all 
ros for at han får trukket Dirdal fram i lyset og latt han avsløre seg sjøl. 

Jeg vil avslutte med visdomsord av forfatteren Knut Nærum: Om vi bruker opp jorda, får vi 
ikke en ny. Kanskje det er så enkelt at bare barn kan forstå det.


