
Vindkraft -  bortkastet resursbruk.  
Forfeilet energi og industri politikk.

Hvorfor bygger man vindkraftanlegg? For å tjene penger! Eksport av kraft! For 
å møte det økte behovet for mer kraft for økt elektrifisering av dett og hint! For 
å levere kraft til nordsjøen selv om de kan produsere den selv! 
For å få et bedre klima!? For å unngå utslipp av CO2! 
Når får dette effekt på klimaet? i 2030? i 2120? ..... I det hele tatt?

«Vindkraft er en viktig klimaløsning» skriver 
Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo og Jon Kristiansen, 
Regiondirektør i NHO Innlandet i Romerikes Blad.  
Det er deres valg å tro på det. Personlig velger jeg å basere meg på fakta og  da 
finner jeg ikke grunnlag for å påstå at CO2 og CO2utslipp har en målbar effekt 
på atmosfærens samlede isolerende egenskaper.

Regiondirektørene i NHO har et poeng i at politikken med en utstrakt og 
voksende bruk av el-kraft bruker opp et overskudd. Da må det produseres mer 
er deres konklusjon. 
Mitt spørsmål er, hvorfor konvertere til el-kraft der annen kraft er tilgjengelig 
og fungerer meget godt i dag? Teknologi sørger for å rense for skadelig utslipp. 
Man må bare sørge for at denne teknologien tas i bruk der rensing av skadelige 
utslipp mangler. 
CO2 forurenser ikke, påvirker ikke den globale temperaturen negativt og er 
nødvendig for og årsaken til at grøntarealer har vokst på kloden!    

Energi- og industripolitikk.
Ny virksomhet, ny industri krever tilgang til stabil kraft. Vannkraft har et 
potensiale for mer kraft. Stabil kraft i motsetning til vindkraft. Modernisering 
og oppgradering av bestående vannkraft anlegg, og deretter utbygging, er 
umiddelbart riktig politikk. Eksport av el-kraft må ikke skje på bekostning av 
nasjonal virksomhet. Unødvendig bruk av el-kraft må unngås. Som 
elektrifisering av sokkelen. Som elektrifisering der annen løsning på 
kraftbehovet eksisterer. Som el-bil.
Hvis vi har et reelt kraftoverskudd så er det ikke galt å eksportere det til en best 
mulig pris. Slike inntekter bør føres tilbake til norske kraftbrukere!

Industripolitikken må ikke spore av på en forfeilet el-kraft politikk!  Innovasjon
må komme der man får til en positiv effekt på BNP! Det er en politikk som er 
langt viktigere enn å få alle til å stå lengst mulig i arbeide.    

Energipolitikken som føres idag må revideres! Det må en avklaring til  av 



viktige spørsmål vedr. forvaltningen av landets ressurser, vind og vann! 


