Nei Til Vindkraft i Gulen er en organisasjon som i over 10 år har jobbet mot
vindkraft prosjekter i Gulen kommune.
Om Norge skal øke energiproduksjonen må det bli uten vindkraftutbygging i Norsk natur.
Det er vedtatt av FN og andre organisasjoner at tap av natur og leveområder for dyr og planter er
den største trusselen mot naturmangfoldet, som er menneskehetens livsgrunnlag på jorden.
Da blir det helt uforståelig at Norge, verdens rikeste land ikke tar seg råd til å verne om det viktigste
vi har, nemlig naturen.
Vindkraftutbygging er meget skadelig for natur og biologisk mangfold, skaper store konflikter i
lokalmiljø, bruker store mengder energi under utbygging og er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Det vil og føre til redusert verdi på hus og fritidsboliger i nærområdet til utbygginger som vil føre
store økonomiske konsekvenser for eierne.
Norge må oppgradere allerede eksisterende vannkraft og vil da få en mer effektiv og økt produksjon
av energi. Det er og et stort potensiale på å redusere energiforbruket både offentlig og
privat i Norge.
Eksporten av elektrisk kraft ut av Norge må reduseres og strømprisene holdes under kontroll, være
forutsigbare så norsk industri fortsatt er konkurranse dyktige i utlandet og norske arbeidsplasser er
trygge.
Det snakkes fra flere hold at innen 5-6 år vil det være underskudd på kraft i Norge, de rapporter som
legges fram for kraftbehovet fremover i Norge er dårlig dokumentert og urealistiske.
Det må etableres uavhengige miljøer som kan gi pålitelige analyser og tall til offentligheten.
Det grønne skiftet og grønn industri er ikke alltid så bra for natur og miljø.
De siste års planer om store datasentre for lagring av bla kryptovaluta, batterifabrikker og
hydrogenproduksjon vil kreve enorme mengder energi og beslaglegge store areal som vil føre til tap
av naturmangfold og konflikt med lokalmiljø.
Mange av de store planene som er presentert i media rundt om i landet er lite realistiske og virker i
mange tilfeller som luftslott.
Reiseliv og turisme med de arbeidsplasser og lokal verdiskaping det medfører vil bli skadelidende
med utbygging av vindkraftindustri.
Nei til vindkraft i Gulen ber mener derfor at energikommisjonen må skrinlegge all videre utbygging av
vindkraft på land.
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