
En fortsatt kamp mot vindmøller! 

 

Nå er det snart ett år siden jeg hadde et innlegg i avisen, som het; «En kamp mot 

vindmøller», og kampen fortsetter dessverre. 

Nå står Sognkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal (en vakker innlandsbygd 

100 nordøst for Oslo) for tur, og uerstattelig natur og mange arter står i fare for å 

forsvinne. 

Songkjølen Wind Farm DA er innehaver av anleggskonsesjonen for Songkjølen og 

Engerfjellet vindkraftverk. Akershus Energi Vind AS har overtatt eierskapet til 

Songkjølen Wind Farm DA. NVE godkjente eierskifte i vedtak av 30.04.2020. 

Akershus Energi Vind AS er 100 % eid av Akershus Energi AS, som igjen er 100 % 

eid av Viken fylkeskommune. Akershus Energi Vind AS har sendt melding om 

anleggstart til NVE.   

Dersom du skal bygge hus må du som søker ansvarlig passe på eller sørge for at 

tiltaket ikke kommer i konflikt med bl.a.; naturmangfoldsloven og/eller lov om 

kulturminner. Videre må det sendes ut nabovarsler, og naboene kan uttale seg om 

søknaden.  

Har Nord-Odal kommune utredet om denne utbyggingen er i konflikt med 

naturmangfoldloven eller lov kulturminner, og er alle naboer blitt spurt og hørt i denne 

vindturbinpark-saken? 

FN’s naturpanet slår utvetydig fast at menneskelig aktiviteter truer eksistensen til én 

million arter.  

Norge, som allerede har gjort store inngrep i naturen med sine vannkraftverk, 

fortsetter nå der vi slapp, og ruller ut det ene vindturbinprosjektet etter det andre. I 

skrivende stund er det etablert 42 vindkraftverk med til sammen 833 vindturbiner.  

Norge, som er viden kjent for sin vakre og urørte natur, klarer det kunststykket å 

ødelegge vår aller viktigste ressurs.  

Våre barn og barnebarn kommer aldri til å tilgi oss. 

Dette skjer samtidig som; 

1. Vindturbiner legger beslag på store arealer, skjemmer naturen, tar liv av fugler 

som blir sterkt skadelidende, skremmer andre dyr og øker kun marginalt 

kommunenes inntekter. Over 2 000 arter er utrydningstruet i Norge, og også 

her er hovedgrunnen endret arealbruk. Vindturbinparken i Nord-Odal vil 

omfatte et areal på 22 km2 urørt natur, som vil være ødelagt for generasjoner 

framover. 

2. Norge gjennom et stadig økende antall vindturbinparker bygger ned norsk 

natur, gav regjeringen 600 millioner kroner i støtte for å redusere avskoging i 

Amazonas. Hvor er logikken?   

3. Vindkraftverk er unødvendig i et kraftperspektiv. Dagens vindkraftproduksjon 

er ca. 8,2 TWh, som utgjør 6 prosent av Norges samlede kraftproduksjon. I et 



normalår eksporterer Norge store mengder kraft. Norge har i alt 1609 

vannkraftanlegg, hvorav de fleste er bygget på begynnelsen av 1900-tallet. 

Norge kan øke vannkraftproduksjonen med 77 TWh – omtrent 10 ganger mer 

enn dagens vindkraftproduksjon  

4. Utbygging av vindturbiner sannsynligvis strider mot grunnlovens § 112 – der 

det i første ledd, annet punktum står; «Naturressursene skal disponerast ut frå 

ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten og for kommande 

slekter»  

5. Dagens vindmøller er ca. 220 meter høye (medregnet propellen) og blir 

produsert av bl.a. GE Renewable Energy – ett av verdens største 

industriselskaper, og vil være synlig i en omkrets på mange ti-talls kilometer.  

Akershus Energi Vind AS har dårlig tid fordi anlegget må stå ferdig innen 31.12.2021 

– da løper konsesjonen ut! Hva skjer dersom de ikke rekker dette? Vil et halvferdig 

vindturbinanlegg stå ubrukt igjen som et skammens symbol? Hva skjer dersom én 

eller flere personer går sammen og lenker seg fast til oppkjøringen til anleggsveien til 

Sognkjølen? 

Hva skjer dersom vi anmelder Akershus Energi Vind AS eller Nord-Odal kommune 

for å bryte hhv. Grunnlovens § 112, naturmangfoldsloven og/eller lov om 

kulturminner? 

Vi får se, for jeg og mange med meg kommer ikke til å gi oss og vil prøve dette for 

rettsapparatet.  

Dette blir en lang kamp mot vindmøller!  

 

Nord-Odal, 29. mai 2020 

 

Petter Johan Holth 

Grunneier i Nord-Odal 


