
Vedrørende Nabovarsel- Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan for 

Oddeheia/Bjelkeberg vindkraftverk 

Vi vil med dette brevet uttale oss i forbindelse med Nabovarsel- Søknad om dispensasjon fra 

gjeldende arealplan for Oddeheia/Bjelkeberg vindkraftverk, utsendt 06.01.2020.   

Som eiere av fritidseiendom, landbruks-, og skogsarealet ser vi med stor bekymring på 

konsekvensene som utbyggingen av dette vindkraftverket vil få. Vi tenker da på konsekvenser for 

både naturen, fugle- og dyreliv og menneskene som blir berørt. Vi stiller oss bak dem som ikke 

ønsker at dette vindkraftverket skal realiseres eller at LNF-status skal endres.   

Videre følger momenter som danner grunnlaget for vårt standpunkt:   

1. Støy og lyd. Selv om deler av lyden vil være lavfrekvent viser forskning hvordan lavfrekvent 

lyd, akustisk energi, fra vindturbiner er skadelig for både mennesker og dyr og kan føre til 

vibraacoustic disease. Dette vil dermed få konsekvenser for folkehelsa og føre til store skader  

for mennesker og det biologiske mangfoldet 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1v00ujtaI

7mxij0QHx3HUYVk7D--vwKO7X50qLDfZIvGjgJDDDTS6p_sQ ;  

https://www.youtube.com/watch?v=HVHTTGUG-ZE&feature=youtu.be ) 

2. Inngripen i urørt natur. Vi lever i en tid da det er en allment kjent sak hvor verdifull naturen 

og dens biologiske mangfold er for eksistensen til både dyr og mennesker. Det er også 

allment kjent hvor stor trussel naturen lever under, hvor økosystemer står i fare for å bli 

ødelagt av forurensing og dyrearter er i fare for å bli utryddet.  Internasjonalt er Norge et 

foregangsland for å hindre avskoging av regnskog og vi synes det er uheldig at Norge selv skal 

fjerne store områder av sin egen urørte natur. Viser til sitat fra FN 2019 om at: «Tap av natur 

er en like stor trussel som klimaendringene». Dette er fra den mest omfattende 

tilstandsrapporten om jordas natur og biomangfold skrevet av 145 eksperter fra 50 land. For 

oss er det oppklart å tenke at norsk natur ikke er et unntak fra dette 

(https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-

vanvittig-skummelt-1.14538875)  

3. Verdiforringelse av eiendom og betydelig reduserte natur og friluftsopplevelser. For oss 

som familie er dette et viktig sted for å få naturopplevelser og rekreasjon. Å komme vekk fra 

byen til hytta skal være helsefremmende. Med store vindturbiner innen 1 kilometer fra vår 

hytte vil ikke lenger dette være tilfellet for oss. Vi er også opptatt av helsen til våre naboer 

som bor i bygda hele året.   

 

Hilsen Tor Arne Senumstad og Lisbeth Senumstad Gnr. 61, bnr. 3. 
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