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Dette brevet sendes på vegne av: FNF organisasjoner som var høringspart i Fylkesdelplan for 

vindkraft i Rogaland, herunder FNF foreninger på Haugalandet. 

 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Høringsuttalelse til søknad om endring av konsesjon og regulerings-
plan samt søknad om utsatt idriftsettelse for Tysvær vindkraftverk  

 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland viser til tidligere uttalelser om vindkraftverk i Rogaland 

der vi uttrykker bekymring for den samlede konsekvensen av alle vindkraftverkene i fylket. 

Planendringene og søknad om utsettelse for Tysvær er årsak til at vi nå også ønsker å kommentere 

dette prosjektet. FNF foreninger på Haugalandet sender også egne uttalelser der de utdyper lokale 

forhold. 

Da Tysvær vindkraftverk opprinnelig ble konsesjonssøkt var situasjonen en helt annen på 
Haugalandet og i Rogaland. Siden da har langt flere kraftverk blitt godkjent og igangsatt og vi mener 
at den samlede belastningen kan bli for stor. Uten en evaluering av alle prosjekt i Rogaland og 
konsekvenser for natur, landskap og friluftsliv mener vi at Tysvær vindkraftverk ikke må iverksettes. 
Konsekvensene for Rogalandsnaturen og friluftslivet er allerede store nok og vi krever at Tysvær 
vindkraftverk ikke får godkjent reguleringsplan og følgelig heller ikke får innvilget søknad om 
forlenget frist for idriftsettelse.  
 
Endringene i prosjektet som nå er presentert mener vi er et helt annet enn tidligere omsøkt og den 
lokale forståelsen av hva et slikt prosjekt betyr er også langt større. Da prosjektet ble omsøkt var det 
få som forsto hva inngrepene ville innebære. Utredningene som ble gjort så langt tilbake som 2003 
og 2005 er utdaterte. Prosjektet som først ble utredet og som kommunen, lokalbefolkningen og FNF 
organisasjoner tok stilling til er nå dramatisk endret. Minstekravet må være at nye utredninger gjøres 
både grunnet foreldede forutsetninger men også pga. endringene i prosjektet.  
 
Vi har ved flere anledninger påpekt utfordringene knyttet til vindkraftanlegg og landskap. Likevel og 

på tross av forpliktelsene til den internasjonale landskapskonvensjonen, opplever vi at 

konsekvensene for landskap blir ignorert. De omsøkte endringene av rotordiameter kan bety en 

drastisk påvirkning på spesielt fugl men også insekter og flaggermus. Kunnskap ved endringene i 

dette landskapet finnes ikke og må i det minste utredes. De større turbinelementene vil også føre til 

langt større veiinngrep, noe vi har erfart fra endringer ved andre vindkraftverk. Beskrivelsene av 

veianleggene i andre kraftverk er i de fleste tilfeller svært overfladiske og de endelige resultatene har 
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vist seg å bryte med konsesjonsvilkårene. Men pr. FNFs erfaring har slike brudd til nå fått få 

konsekvenser for utbygger. Vi mener at søknaden fra Tysvær Vindpark AS bagatelliserer endringene 

ved veianlegget og det er god grunn til å stille spørsmål ved detaljene som er beskrevet.  

Vi vil også be om at behandling av endringssøknaden baseres på ferdig kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Tysvær kommune som skal være ferdig seinest d.å. Gudbrandsfjellet er et viktig 

lokalt friluftslivsområde og områdets betydning for mulighet for utøvelse av fysisk aktivitet har neppe 

blitt mindre siden 2005, heller tvert om.  

FNF ønsker å være høringspart videre og ber om at dokumenter sendes direkte til rogaland@fnf-

nett.no og at vi inviteres til eventuelle møter og befaringer.  

 
Med vennlig hilsen  
for FNF Rogaland 
 
Emily L. Halvorsen  
Koordinator  
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Rogaland fylkeskommune  

Fylkesmannen i Rogaland  

Tysvær kommune 


