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FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene 
over 24 000 medlemskap og ca. 340  årsverk i frivillig arbeid. 14 organisasjoner er med: Haugesund Turistforening, 

Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Syklistenes 
Landsforening Sør-Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas 
Venner, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklubb og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest. 
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SANDNES VINDKRAFTVERK – INNSPILL TIL KU 
 
FNF Rogaland har gitt noen innspill til utredningsarbeidet i samrådsmøtene men har et par 
tilleggskommentarer.  
 
Utredningene inkluderer en beregning av klimagevinsten for kraftverket. Dette er et ofte-
brukt argument for å bygge vindkraftverk. Nå som det internasjonale samfunnet har 
konkludert med at artsmangfold er en større trussel mot menneskeheten enn klimaendringer, 
er det naturlig og essensielt at dette også påpekes. Jeg foreslår at følgende tas med i 
innledningen til temarapport Naturmiljø, eventuelt i en oppsummering av alle rapportene: 
‘Tap av artsmangfold er en større trussel mot menneskeheten enn klimaendringene, er 
konklusjonen til ekspertene som har etablert FNs biodiversitetspanel. Ved vurdering av 
naturinngrepene som vindkraftverk medfører bør en derfor balansere CO2 regnskapet mot 
tapet av naturmangfold og alternative satsinger for å oppnå bedre klimaverdier med minimalt 
eller uten tap av naturverdier.’  
 
På samrådsmøtet i juni ble det påpekt at rapportene ikke tok høyde for planlagt utbygging av 
nye bydeler i Sandnes Øst. Denne bydelen vil få direkte utsikt til vindkraftområdene evt.  
nærområde for friluftslivsutøvelse ved 0 alternativet. Dette må derfor inkluderes i hele fire av 
rapportene: Samfunnsinteresser, Friluftsliv, Landskap og Støy m.m. I temarapport Landskap 
bør vurderingen av den nye bydelen spesielt ha betydning for 8.1.4  ‘Sandnes sentrum’.  
 
Sandnes kommune er med den europeiske satsingen Healthy City /Sunn by. Dette bør tas med 
i innledningen til rapport om Friluftsliv. Det kan også nevnes i Naturmiljø da en av 
målsetningene i Sunn by satsingen er å bevare og reparere naturen og mangfoldet. 
Rapportene bør adressere hvordan Sunn by konseptet kan bli påvirket av nedbyggingen av 
store heiområder til kraftverk som gir et svakt positivt klimaregnskap. 
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I temarapport Naturmiljø blir det påpekt en del usikkerhetsmoment og utelatelser, bla. 
manglende vurdering av konsekvens for flaggermus. I det hele tatt er vurderingene svært 
mangelfulle når det gjelder det totale artsmangfoldet, ikke minst når det  gjelder pollinerende 
og andre insekter som er viktige for produktivt landbruk. Rapporten nevner heller ikke våre 
internasjonale forpliktelser vedrørende vannkvalitet og opprettholdelse av god økologisk 
tilstand i henhold til det europeiske vanndirektivet.  
 
Til slutt ønsker vi å påpeke manglende vurderinger av totale sumvirkninger. Dette er viktig 
langt utenfor Sandnes kommunes grenser. Flere vindkraftverk har blitt gitt konsesjon i 
nærliggende kommuner. Vi står overfor en storstilt nedbygging av urørt natur i Rogaland som 
vi ikke aner konsekvensene av. Det regionale perspektivet og den samlede belastningen blir 
oversett ved denne sak-for-sak vurderingen. FNF Rogaland ber om at dette adresseres i en 
oppsummering av rapportene. Det regionale usikkerhetsmomentet knyttet til en mulig 
utbygging av Sandnes vindkraftverk kan anses uforenlig med naturmangfoldlovens føre-var 
prinsipp og krav til kunnskap. 
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