Vet vi ingenting?
Oljeselskapet St1 vil nå sette i gang ennå flere gigantiske vindkraftanlegg i Finnmark, bl.a. i
Gamvik. I et innlegg publisert på Nordnorsk debatt 12.11.2021 gjør St1 sin forretningsutvikler
Svein Skudal Aase narr av dem som mener vi kan avvise planen deres før det er gjort
konsekvensutredning. Før det vet vi nemlig ingenting, vi kan ikke si noenting om skader for dyreliv,
friluftsliv eller reindrift.
Jo, det vet vi. Vi har etter hvert svært mye kunnskap om virkningene av vindkraftverk. Vi vet
at området mellom og rundt vindkraftverk er tapt for friluftslivet, både på grunn av de direkte
naturinngrepa, støy og iskast fra vindturbiner og faren for å få hele turbinblad i hodet. (Nylig falt et
turbinblad av fra vindkraftverket på Frøya.) For reindrifta er det gjort undersøkelser i samtlige
distrikter som hadde erfaringer med vindkraft fram til i fjor, og alle meldte om større og mindre
problemer for drifta. Dette kan leses på https://motvind.org/wp-content/uploads/2020/06/vindreinc.pdf.
Nylig har Høyesterett slått fast at vindkraftverka på Fosen var ulovlige fordi de krenka
rettighetene til reindriftssamene der. Likevel fortsetter vindbaronene og deres forretningsutviklere
som ingenting var skjedd. Tittelen til innleggsforfatteren sier det meste: "forretningsutvikler". Det er
det som det dreier seg om: Forretning. Det er ikke snakk om verken å sikre folk strøm i husa og
elbilene, eller "det grønne skiftet", dette er rein og svært lønnsom forretning. Når konsesjonene er
på plass, kan de selges videre til tyske pensjonsfond og amerikanske megabanker.
På dette tidlige trinn i planlegginga er det som er viktig for utbygger å få sette i gang ei
konsekvensutredning. Denne bestiller utbygger fra et konsulentselskap som har som forretningside
å levere det utbygger bestiller. Konsekvensutredninga skal "bevise" at området praktisk talt ikke er
brukt, at der ikke finnes verdifulle og rødlista planter eller dyr, at virkningene for reindrifta blir
minimale og kan kompenseres med enkle avbøtende tiltak. Det var nettopp det St1 / Grenselandet
gjorde med konsekvensutredningene de fikk laga for Davvi vindkraftverk i Lebesby/Tana. INGEN
konsekvensutredning konkluderer med at skadevirkningene vil være så store at utbygging ikke vil
skje. Om et konsulentselskap skulle konkludere med det, har de fått sitt siste oppdrag, og kan melde
selskapet til opphør.
Hva er resultatet av vindkraftutbygginga så langt:
1. Svært store naturområder er ødelagt for alltid
2. En svært stor del av reinbeitedistrikta i Norge har fått problemer av utbygginga eller lever under
trusel om å måtte avvikle.
3. Strømprisen har steget til uante høyder, på bekostning av vanlige forbrukere og kraftkrevende
industri.
4. Noen spekulanter og deres konsulenter og forretningsutviklere har tjent store penger.
Er det dette vi ønsker?

