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– Vindkraftutbygging på 
land i Norge er overgrep 
mot vår natur, fastslår 
Geir Sjøli i Naturvernfor-
bundet i Nes.
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Vår nabokommune Nord-Odal 
planlegger et av landets største 
vindkraftprosjekt på grensa til 
Nes. Endelig avgjørelse tas av 
Olje- og energidepartementet i 
løpet av 2015/2016. Turbinene 
blir på Odals-sida, mens alt nett-
uttaket fra Songkjølen skal gå 
gjennom Skogbygda i Nes. Dette 
medfører store inngrep og 
rammer gammelskog og frilufts-
områder. Naturvernforbundet i 
Nes (NiN) viser blant annet til et 
utstrakt løypenett om vinteren 
og et nett av stier og forbindelser 
mellom nabokommunene.

– En utbygging vil dermed 
sterkt forringe folks naturopple-
velse. Og faren for iskast vil dess-
uten gjøre det direkte farlig å 
ferdes i området vinterstid sier 
Sjøli.

Han legger til at løsningen 
antas å bli å sperre av større 
områder, noe som også vil ramme 
friluftsområder som Eidsvoll 
kommune bruker.

– Vindkraftutbygging på land 
i Norge er overgrep mot vår 
natur. Her i innlandet har vi 
myrer og sjøer og bratt terreng, 
det er ikke flatt som i Danmark 
og Sør-Sverige. Skogen krever at 
turbinene må være mye høyere, 
220 meters høyde er realistisk 
her. Og de er ikke lydløse! De 
krever i tillegg hinderbelysning 
på nattetid, sir Sjøli.

NiN viser til at strømprisene 
faller, og at finansiering av nye 
anlegg byr på større og større 
problemer.

– Dette er i ferd med å bli en 
risikosport av dimensjoner. Det 
er nok å se til Nord-Sverige, der 
et gigantprosjekt har stoppet helt 
opp. Alltid finnes det en 
unnskyldning for å ofre et stykke 
natur, sier Sjøli.

– Risiko- 
sport av 
dimensjoner

NÅ SIER DE NEI: Bortsett fra Frp er politikerne som deltar i undersøkelsen negative til vindkraftbygging på grensa mot Nes i en spørre-
undersøkelse utarbeidet av Naturvernforbundet. Men da Nes SV ville at Nes skulle fremme en innsigelse til planene i 2013, fikk de kun Nes Ven-
stre med seg.  Foto: John Arne Paulsen
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Naturvernforbundet i 
Nes har spurt politik-
erne om deres syn på 
E.ONs vindkraftplaner 
i Nord-Odal og Nes.

John Arne Paulsen
63 91 18 12 
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Naturvernforbundet i Nes (NiN) 
har gjennomført en undersøkelse 
om partienes syn på vindkraft-
prosjektet Songkjølen/Enger-
fjellet i Nord-Odal og Nes. 

Gjermund Andersen, Natur-
vernforbundet i Oslo og Akershus 
(NOA), henvendte seg til lokalla-
gene med et ønske om at de 
kunne stille spørsmål til lokalpo-
litikere om viktige saker før 
valget. Lokallaget i Nes valgte å 
spørre om vindkraft. Følgende 
partiledere fikk henvendelsen: 
Grete Sjøli (Ap), Ole Einar Bakke 
(H), Åse B. Skjærli (V), Liv 
Gustavsen (Frp), Wemund 
Habberstad (KrF), Morten Tvet-
haug (SV), Ole Kr. Kaurstad (Sp) 
og Andrew Mc Million (Miljøpar-
tiet De Grønne).

NiN, ved Børge Thinn, Geir 
Sjøli, Mari Frøystad og Karin S.N. 
Leonhardsen, har videreformidlet 
svarene til Raumnes.

Spørsmålene fra lokallaget er:
– Støtter ditt parti den planlagte 
vindkraftutbyggingen i Nes og 
Nord-Odal?
– Skal vi stilltiende se på at det 
skjer igjen og igjen, eller skal vi 
prøve å forhindre det?

Her er svarene:

Wemund Habberstad (KrF):
– Den går KrF imot, så svaret er 
nei, da dette er et område vi 
trenger til andre ting. I debatten 
sa KrF at det i framtiden vil være 
«Oslomarka» for Øvre Romerike.

Grete Sjøli (Ap):
– Vi har diskutert saken i styret, 
og flertallet i styret var imot. Men 
vi har ikke fattet et prinsipielt 
vedtak mot vindkraft generelt. 
Det vil bli en egen sak på et 
medlemsmøte.

Åse Birgitte Skjærli (V):
– Nes Venstre ønsker at all vind-
kraftutbygging skal stanses til 
det foreligger regionale planer og 
kraftutbygging får større krav til 
regulering og konsekvensutred-
ning. 

Ole Kr. Kaurstad (Sp):
– Senterpartiets svar er et klart 
Nei!

Liv Gustavsen (Frp):
– Nes Frp støtter vindmølleutbyg-

gingen i Nes og Sør-Odal. Vi 
mener at man skal bruke de 
ressurser naturen gir, og det 
indre østland har blant de beste 
vindressurser i hele landet. Frp 
støtter behov om økt fornybar 
energi og ønsker å legge til rette 
for dette. Vindkraft er god 
næringsvirksomhet og vil bidra 
til arbeidsplasser lokalt. Forny-
barsamfunnet kommer ikke av 
seg selv. Dette må bygges. Nes Frp 
er for både vindkraft og vann-
kraft. 

Andrew Mc Million (MDG):
– Jeg har snakket med lederne for 
Glåmdalen MDG og Sør-Odal 
MDG, samt tredjekandidat for 
MDG i Akershus. Svarene som vi 
er enig om er: MDG er for alter-
nativ energi, og vindkraft er en 
del av det grønne skiftet som vi 
er i gang med. Vindkraftutbyg-
ging må planlegges nasjonalt og 
det må bygges der forholdene 
ligger best til rette, med minst 
mulig belastning på natur og 
naturmangfoldet. I Glåmdalsregi-
onen mener lokallagene til MDG 
at vindkraftutbygging er mindre 
gunstig sammenliknet med andre 
alternative energikilder.

Arvid Gjæringen (SV)
(Gjæringen er på 5. plass på Nes 
SVs valgliste).

– Nes SV har engasjert seg 
sterkt mot anlegget til E.ON i 

Nord-Odal, helt siden omfanget 
av inngrepene ved vindturbinan-
leggene ble klare. Vi har invitert 
formannskapet og kommune-
styret i Nes til å engasjere seg i 
motstanden, men har fått lite 
støtte. Vi har derimot støttet oss 
på arbeidet til frivillige krefter 
som La skogen leve og Naturvern-
forbundet. Vi har lenge ment at 
anlegget må sees som en del av et 
større frilufts- og naturvernom-
råde som omfatter både 
Odals-kommunene, Eidsvoll og 
Nes. Vi har derfor deltatt aktivt i 
den regionale debatten om vind-
turbinkraft og miljøvern. Vi har 
sett få andre lokalpartier i det 
arbeidet. Vi har engasjert oss i 
høringsprosessen både mot NVE 
og departementet. Dette inne-
bærer ikke at Nes SV er mot vind-
kraft generelt, men at vi nok er 
mer villige enn mange andre til å 
se grensene for slik miljøvennlig 
teknologi der den støter mot 
verne- og friluftsinteresser. Det 
innebærer også at vi er mer skep-
tiske enn mange andre til at 
grønne sertifikater og kvote-
handel i et privatisert nordisk og 
europeisk strømmarked er det 
som skal sikre oss en fossilfri, 
ikke-atomdrevet europeisk og 
nordisk el-produksjon.

NiN har ikke fått svar fra Nes 
Høyre.

Hva mener Nes-politikerne om Songkjølen/Engerfjellet?

Spør om vindkraft


