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Pressemelding             

  

Valg av monstermaster er et tilbakeslag for 
naturen!  
  

- Regjeringens valg av monstermaster i Hardanger er kortsiktig tenkning, og 

demonstrerer en nedprioritering av natur- og miljøinteresser i Norge. De som drømte 

om en god start på en bedre energipolitikk, der miljøhensyn og energisparing stod i 

fokus, må vente lenge. 

 

Hardangernatur blir nå ofret på grunn av hensynet til krafteksport og billigst mulige 

overføringsanlegg. Igjen er det landskap, reiseliv og friluftsliv som taper. Sammen med en 

rekke andre kraftutbyggingssaker danner dette et mønster av en regjering som ikke er opptatt 

av å se etter alternativer til nedbygging av norsk natur. Da det nylig ble avslørt at mastene for 

lenge siden allerede var satt i produksjon, forstod de fleste at høringsrunder har vært et spill 

for galleriet. 

 

Vi krever at regjeringen legger om til en natur- og friluftsvennlig politikk, og at valget i 

Hardanger ikke blir førende for liknende prosjekter i tiden fremover. Naturens verdi kan ikke 

kun måles i KWh. 

 

Hardangersaken har skapt et stort lokalt og nasjonalt engasjement, som vi ikke har sett maken 

til i Norge på lenge. Verdifulle naturlandskaper bør i størst mulig grad bevares for fremtiden. 

Dette bør påvirke arbeidet som skal gjøres i forbindelse med en bred gjennomgang av 

energipolitikken. 

For ytterligere kommentarer: 

Generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon, Lasse Heimdal, mobil 95151194, epost 

lasse@frifo.no 
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