
Naboene til Ytre Vikna vindkraftverk forstår ikke den store motstanden: 

 – Vi har bare positive erfaringer  
På Sørmarkfjellet i Flatanger har det dannet seg en folkeaksjon mot den planlagte 
vindmølleparken, mens på Ytre Vikna er erfaringene gode snart sju år etter vindmøllene 
reiste seg. 
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AUSTAFJORD: Mandag skrev NA om lokale demonstranter og naturvernere som er på plass 
på Sørmarkfjellet i Flatanger – forberedte på en lang kamp mot vindkraftutbyggerne. 

Det har fått flere til å reagere, og på Ytre Vikna vindmøllepark har pipa en helt annen lyd. 

– Vi ser at motstanden er stor, ikke bare i Flatanger, men i hele landet, og det er veldig 
mange som dømmer vindkraft nord og ned. Det får de selvfølgelig lov til, men jeg synes det 
er betimelig å fortelle hvor positivt det kan være, sier Espen Lauritzen. 

Han er Senterpartiets ordførerkandidat i Nærøysund, og er selv en av de som bor nært 
vindmølleparken på Austafjord. Han forteller at det var få innsigelser da det ble snakk om å 
etablere parken her. 

– Jeg har forståelse for å aksjonere for noe du trur på, men det som kommer bort er det 
positive med et sånt anlegg. 

Skaper aktivitet i bygda 
Og positive ringvirkninger er det mange av ifølge lokalpolitikeren. 

Her har de en avtale med TrønderEnergi som sier at lag og foreninger kan melde seg på og 
booke helger de kan holde åpent i parken. Da har de kaffesalg i visningshuset, og mulighet til 
å tjene seg noen kroner – noe som igjen skaper aktivitet i bygda. 

– Det er et kjempebidrag til lokalsamfunnet, og at vi får benytte det på den måten er helt 
fantastisk. Det er kjempeutsikt her oppe, og folk som kommer hit blir helt overveldet, sier 
Lauritzen, som peker utover de 17 møllene i parken. 

– Det er delte meninger om dette er stygt eller ikke. Personlig legger jeg ikke merke til dem 
lenger, og det er ikke noe støy heller. 

Det kan Johan Thomas Dahle bekrefte, som er nærmeste nabo til anlegget. 



– Jeg bor 200 meter unna nærmeste mølle, og det går helt fint. Jeg hører den nesten ikke, så 
det er ikke noe problem. Jeg var ikke bekymret på forhånd heller, sier Dahle, som forteller at 
anlegget og vegen opp har ført til masse besøkende, som ikke hadde vært her ellers. 

Inne i visningshuset på toppen ligger gjesteboka, som snart er skrevet ut som den sjuende 
siden åpninga i 2012. 

– Det er folk her hver dag, sier naboen, før han får øye på ei havørn som flyr like i nærheten. 

– Og dyrelivet er akkurat det samme som før. 

MYE BESØK: Vindmølleparken på Austafjord er et populært turmål, og til helga er det på nytt 
klart for å åpne bommen for folk. Framover kommer lag og foreninger til å ha kaffesalg i 
visningshuset på toppen.    

– Må utnytte naturressursene 
Lauritzen sier det er snakk om omtrent 2,5 millioner i eiendomsskatt for anlegget på Ytre 
Vikna, og at nye Nærøysund kommune kommer til å dra stor økonomisk nytte av vindkraft 
både her og på Hundhammarfjellet. 

– Så dette er et viktig bidrag til kommunen, og kommunes virke. Er vi politikere litt bevisste 
og bruker noe av pengene på de områdene som faktisk er berørt, har vi større muligheter til 
å få utbygd og få gjort det vi ønsker i distriktet, sier Lauritzen, som legger til at den 
kommende utbygginga av ny barnehage på Austafjord er et eksempel på nettopp det. 

– Utbygginga er en del av veksten i området, og jeg vil si at det er mye på grunn av det som 
er gjort her. Mobildekning er også et aspekt oppi dette. Den ble bedre etter parken ble bygd. 

En av de beste følgene av utbygginga har i følge de to vært å få ny veg, noe som blant annet 
har gjort det mulig for Dahle å bygge nytt fjøs. Og i planene for trinn to av Ytre Vikna 
vindkraftverk, som er utsatt på ubestemt tid, ligger det blant annet oppgraderinger av 
Tjønsøyvegen. 

Austafjord oppvekstsenter er også lovet penger gjennom planene. 

Men det viktigste med å bygge ut for vindkraft er i følge Lauritzen at det er et stort behov for 
strøm. 

– Blå sektor har allerede uttrykt bekymring over at det er for lite. Det er viktig å ha nok strøm 
å tilby, for nå er vi i underskudd, sier han, og påpeker at han ikke er imot å tenke på miljøet. 

– Men vi må dra ut naturressursene vi har, og utnytte dem på best mulig måte. 

– Ikke rasering 
Lauritzen og Dahle legger til at de er blant flere grunneiere på området, men påpeker at 
dette ikke er noe de gjør seg rike på. 

– Hva vil dere si til de som demonstrerer? 



– De må gjerne komme hit en tur og se hvor bra det er, men det er vanskelig å snu noen ved 
å si: vent og se hvor positivt det blir, sier Lauritzen. 

– Jeg synes i alle fall at politikken i det må være åpen, og politikerne må vite at dette ikke 
bare er negativt. 

Han reagerer på at noen snakker om at utbygging av vindkraft er rasering av naturen. 

– Tar du Ytre Vikna som utgangspunkt så synes jeg ikke absolutt ikke at ordet hører heime, 
sier han. 

– Og hvis vi tenker 20 år fram i tid, så lenge som konsesjonen skal vare, så ser jeg ikke noe i 
vegen for at områdene skal bli tilbakeført til det de var. 


