לא בחוף שלי ,בבקשה
אנרגיית הרוח מפיקה חשמל אך גם מעוררת התנגדות ומחלוקות פוליטיות לוהטות באזורים שונים בעולם .המייחד
את המאבקים האלו הוא ששני הצדדים טוענים שהם "ירוקים" ומגנים על הסביבה .מצד אחד – התומכים באנרגיה
מתחדשת המונעת את התחממות האקלים ,ומן הצד האחר – המתנגדים החוששים מפגיעה בנוף ומנזק לציפורים
ולצמחייה.
"כמובן שאני בעד אנרגיה נקייה ובעיקר אנרגיית הרוח ,אבל ,"....זה מהלך פתיחה מוכר במאבקים הפוליטיים
הסוערים באזורי העולם בהם הספקת החשמל מגיעה ,או תגיע בקרוב ,מטורבינות רוח ולא מתחנות כוח.
הדבר המייחד את המאבקים בנושא אנרגיית הרוח הוא שכל צד טוען שהוא ירוק יותר מהצד האחר .המתנגדים
לטורבינות הרוח טוענים שהן פוגעות בנוף וגורמות נזק לתיירות ולתושבים המקומיים .הטורבינות אכן מסכנות את
הציפורים ואת הצמחייה ,ויש הטוענים שהן גורמות נזק גם לבני האדם .אחרים טוענים שטורבינות הרוח הן פשוט
מכוערות ,ופוגעות בנוף בכל אתר בו יוקמו.
בהשוואה למקורות אנרגיה אחרים טורבינות הרוח הן אכן ירוקות .הן אינן מייצרות אשפה ,הן אינן צורכות מים
ובניגוד לאנרגיה סולארית הן אינן דורשות שטחים נרחבים.
המאבק במדינת מיין עשוי לשמש דוגמה טובה לוויכוח של "ירוקים נגד ירוקים" .שוחרי איכות הסביבה שם מתנגדים
להרחבת חוות רוח בהרי קיבי .הם טוענים שטורבינות הרוח יפגעו בחיות בר מוגנות ,והם מתעבים את 'טרנס-קנדה',
החברה שבונה את חוות הרוח ,בשל מעורבותה במיזמי חולות הזפת בקנדה.
הירוקים התומכים בהרחבת החווה מצביעים על תרומת אנרגיית הרוח וסוגי אנרגיה מתחדשת אחרים למאבק
בהתחממות האקלים ,שתפגע אף היא בצמחייה ובבעלי החיים .בינתיים הודיעה 'טרנס-קנדה' ב 5 -באוגוסט שהיא
מצמצמת את מיזם ההרחבה בשל התנגדות הרשויות במדינת מיין.
בסקוטלנד מתנהל קמפיין נגד הקמת חוות רוח על גבעות לאמרמוויר ,ומאבק זה אינו רק מאבק של ירוקים נגד ירוקים
אלא גם של בעלי דם כחול נגד בעלי דם כחול .הדוכס של רוקסבור מבקש לבנות את הטורבינות בשטחו ,בעוד שכנו,
הדוכס של נורטאמברלנד ,מתנגד בחריפות.
המאבקים מתלהטים בעיקר באתרי נופש נוצצים והיכן שסלבריטאים מעורבים .רוברט קנדי ג'וניור ,עו"ד המתמחה
בהגנת הסביבה ,לוקח חלק בקמפיין נגד 'קייפ ווינד' ,חוות רוח ימית שבהקמתה יושקעו  1מיליארד דולר .חוות הרוח,
שתייצר  468מגה-וואט חשמל ,תהיה חוות הרוח הימית הראשונה בארה"ב .החווה מתוכננת לספק חשמל לאחד
מאתרי הקיט היפים בארה"ב בו נופשים גם בני משפחת קנדי ,המעדיפים לוותר על מראה הטורבינות.
קן סאלאזאר ,שר הפנים של ארה"ב ,מבהיר כי העניק רישיון להקמת חוות הרוח רק לאחר שבחן את הנושא מכל
צדדיו .מספר הטורבינות קוצץ מ 170 -ל ,130 -כדי להקטין את הנזק לנוף הנשקף לעיני משפחת קנדי ,והאתר הוסט
הרחק מהאי ננטאקט ורוחב שטחו הוצר כדי לצמצם את הנראות שלו לנופשים .המרחק המינימאלי מהחוף הוא עתה
 5.2מיילים ימיים ,ועיר הנופש מרוחקת כ 22 -ק"מ מלהבי הטורבינות.
אולם בני משפחת קנדי ובעלי הבתים ,העסקים והסירות בסביבה לא שוכנעו .הם משווים את בניית חוות הרוח מול
החוף להקמת חוות רוח בגרנד קניון .הסנטור הרפובליקני סקוט בראון ,שזכה בכיסאו של טד קנדי המנוח ,מתנגד
למיזם .נראה שבעניינים מקומיים משתפים פעולה אנשי הימין ,המטילים ספק בעובדת התחממות האקלים ,עם אנשי
השמאל ,החרדים מפני התחממות האקלים.
המבקשים להגן על מפרץ ננטאקט טוענים שהקמת חוות רוח בשטח דומה לשטחה של מנהטן ,וטורבינות שגובהן
כגובה פסל החירות ) 134מ'( מהווה תיעוש של המפרץ ותיפגע בתיירות .ואכן ,מחקר שערך מכון 'ביקון היל' ,הפועל
בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת סופולק בבוסטון ,מצביע על ירידה בהכנסות מתיירות בין יתר הנזקים הכלכליים
שיגרום המיזם ,ומציין שחוות הרוח אינה כלכלית ללא סובסידיות ממשלתיות .מנגד טוען שר הפנים שחוות הרוח
חיונית ,והיא תהיה הראשונה בשרשרת של חוות רוח שיוקמו מול חופי האוקיינוס האטלנטי ,בכושר ייצור כולל של 1
מיליון מגה-וואט חשמל.
מאבק דומה התחולל גם באי היווני סריפוס ,שם הוחלט ב 2007 -על הקמת  87טורבינות רוח בגובה דומה לגובה
הטורבינות שמתכננים להציב במסצ'וסטס .המתנגדים משוכנעים שלהבי הטורבינות יפריעו ל 100 -אלף התיירים
המבקרים באי מדי שנה .ראש העירייה טוען שהמיזם "גדול מדי לעומת העיר" וארגוני הסביבה טוענים בנוסף
שהטורבינות גבוהות מדי.

התומכים באנרגיית הרוח טוענים שטורבינות הרוח ותיירות יכולים לפעול במקביל .סקר שנערך ב 2002 -בין התיירים
במערב סקוטלנד ,היכן שפועלות חוות רוח רבות ,העלה שרק  8%מהתיירים הגיבו בשלילה לטורבינות בעוד ש43% -
טענו שהטורבינות גורמות להם הרגשה טובה .בפולין ובסין נוהגים החתנים והכלות להצטלם על רקע טורבינות הרוח,
מציין סטיב סוייר ,ממועצת אנרגיית הרוח העולמית ,שבסיסה בבריסל.
בנוסף לפגיעה האסתטית ,מציינים המתנגדים לחוות הרוח בתדירות הגבוהה ביותר את הסכנה לציפורים .למתנגדים
למיזם בקייפ ווינד הצטרף ביוני גם ארגון שבסיסו בקליפורניה ,התומך בדרך כלל במיזמי אנרגיה מתחדשת .הארגון
טוען שהמיזם מפר את החוק המגן על בעלי חיים בסכנת הכחדה וכן את החוק המגן על ציפורים נודדות.
במדינת קווינסלנד שבאוסטרליה חוששים שחוות הרוח יפגעו בתוכים כתומי החזה הנמצאים בסכנת הכחדה .חששות
דומים צצו גם במדינת ויקטוריה ,אף שמחקרים הוכיחו כי הסכנה לציפורים הנדירות אינה גדולה.
תושבים בואבורה שבויקטוריה ,המתגוררים סמוך לחוות רוח גדולה ,התלוננו על רעש בתדירות נמוכה הגורם להם
לכאבי ראש ואוזניים .נואל דין ,חוואי שמתגורר בסמוך ,אף העביר את משפחתו הרחק משם והציג מחקר התומך
בתלונותיו.
אולם לפי מועצת הבריאות והמחקר הרפואי ,המייעצת לממשלת אוסטרליה ,אין כל הוכחה מדעית שהרעש ,הצל או
זוהר להבי הטורבינות גורמים נזק לבני האדם .ממסקנות המועצה עולה שרמת הרעש שמייצרת חוות רוח בה פועלות
 10טורבינות נמוכה מהרעש שיוצר משרד ,והיא זהה לרמת הרעש בחדר שינה באזור כפרי .שרותי הבריאות הבריטי
הממלכתי תומך בדעה זו ,ולאור המחקרים הקיימים קבע שהטורבינות אינן גורמות נזק לבריאות.
החשש מפני טורבינות הרוח מבוסס למעשה על ההשלכות הפיננסיות שלהן .התושבים חוששים מפני ירידה בערך
הנכסים הסמוכים לחוות הרוח ,גם אם בעלי הקרקע עליה ייבנו הטורבינות יתעשרו .מחקרים בארה"ב ובבריטניה לא
מצאו קשר בין חוות רוח למחירי הנכסים ,אולם אם יגדל מספר המאמינים בכך יהפוך הדבר לנבואה שמגשימה את
עצמה.
לפי המועצה האוסטרלית לאנרגיה נקייה ,חוות הרוח מפלגות את הישובים הכפריים .מצד אחד ניצבים אלו שזוכים
לתשלומים נכבדים מחברות החשמל תמורת הזכות להקים בשטחם טורבינות ,ומן הצד האחר ניצבים השכנים שאינם
זוכים בתשלום אך סובלים מהפגיעה בנוף .שלא במפתיע גילתה המועצה כי אלו שזוכים בתשלום אינם מוטרדים
מרמת הרעש.
ללמוד מהניסיון הדני
אוסטרליה ויוון בחנו את הניסיון שנצבר בדנמרק בנושא חוות רוח הנמצאות בבעלות הקהילה .הלקחים יושמו בעיר
האוסטרלית דיילספורד ,שם הסכימו התושבים להקמת 'הפבורן ווינד' ,חוות רוח הכוללת  2טורבינות רוח שיספקו
חשמל ל 2,300 -הבתים בעיר.
חוות הרוח הוקמה בעקבות קמפיין של קבוצת פעילים שגייסו  7.2מיליון דולר מהתושבים המקומיים להקמתה.
לדברי אחד ממייסדי הקבוצה גרם גל של יזמים שביקשו להקים חוות רוח במדינת ויקטוריה כמה שנים לאחר מכן
להתנגדות ציבורית לאנרגיית הרוח .הם נקטו גישה שונה של ייעוץ לציבור ובעלות משותפת.
אנרגיית הרוח אינה כרוכה תמיד במאבקים פוליטיים .היא משגשגת בגרמניה ,בסין ובספרד ,ללא מחלוקות .ייתכן
שהציבור שם משוכנע או שהוא נכון לקבל החלטות המוכתבות מלמעלה.
ביוון יש פוטנציאל להקמת חוות רוח בים האגאי ,ולפי טינה בירבילי ,השרה להגנת הסביבה ,על יוון ללכת בעקבות
ספרד ופורטוגל ולקדם את אנרגיית הרוח ,למרות ההתנגדות המקומית שהיא מעוררת לעתים.
ממשלת יוון מתכננת לערוך בשנה הבאה מכרז להקמת חוות רוח ימיות באתרים שייבחרו על ידי הממשלה .לפי
בירבילי תקל מעורבות הממשלה על היזמים ותמנע התנגדויות שעלולים לעורר משרדי ממשלה שונים ,ממשרד
התרבות ,המגן על העתיקות ,ועד למשרדי הביטחון והחוץ.
במקביל מקדמת ממשלת יוון גם השתתפות של המגזר הפרטי בהקמת חוות רוח ביבשה ,והשרה סבורה שספנים
ותיירים יקבלו בברכה מראה של טורבינות רוח לבנות בעיצוב 'היי טק' על רקע הים הכהה .אולם נראה שיחלוף עוד
זמן עד שהומרוס החדש יחבר שירים על הטורבינות בלב ים.
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