Forslag til uttalelse på årsmøtet i BKA 21. september 2019
NEI TIL VINDKRAFT I SÅRBARE OG VERDIFULLE NATUROMRÅDER PÅ LAND
I april 2019 offentliggjorde Norges vassdrags- og energidirektorat forslag til rammeplan for
vindkraft på land, med beskrivelse av 13 områder som best egnet for vindkraft på land i
Norge. Den legger opp til utbygging av store, urørte og verdifulle natur- og friluftsområder.
Slike planlagte vindkraftanlegg legger beslag på store arealer i leveområder for truede,
sårbare og rødlista arter, og sårbare og sjeldne naturtyper bygges ned. Folks nærnatur og
friluftsområder omgjøres til industrianlegg. Villreinområder og reindriftsområder berøres.
Allerede før planen er behandlet i Stortinget er flere omstridte vindkraftkonsesjoner gitt, i
strid med naturfaglige råd.
Vi står overfor en klimakrise, som truer natur og økosystemer. Vi må fase ut fossilt brensel
og erstatte den med fornybare energikilder. Samtidig foregår det et voldsomt tap av
artsmangfold, slik IPBES-rapporten fra FNs naturpanel beskriver. Arealinngrep er den største
trusselen mot natur og artsmangfold både nasjonalt og globalt, og vi vet at 90 prosent av alle
rødlista arter i Norge trues av arealendringer og arealødeleggelse. De farlige
klimaendringene og tapet av naturmangfold må ses i sammenheng, i tråd med Grunnlovens
paragraf 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en
langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»
Selv om vindkraft er en fornybar ressurs, vil ukritisk utbygging på land, der
oppstillingsplasser for turbiner og nødvendige veianlegg for transport av installasjonene
legger beslag på store arealer, medføre irreversible skader på økosystemer, som for
eksempel våtmarker, myr, skog og høyfjellsområder. Vi løser ikke klimakrisa ved å ødelegge
verdifull natur.
Landsmøtet til Besteforeldrenes klimaaksjon går mot utbygging av vindkraft på land i sårbare
og verdifulle naturområder.
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