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KLAGE PÅ VEDTAK – 4 VINDKRAFT KONSESJONER I BJERKREIM OG HÅ KOMMUNER I ROGALAND,
desember 2009: Skinansfjellet, Gravdal, Eikeland-Steinsland og Moi-/Laksesvelafjellet.
Forum for natur og friluftsliv i Rogaland påklager NVEs godkjenning av søknad om konsesjon for
vindkraftverk i Rogaland. Klagen gjelder konsesjoner gitt i de klart definerte nei-områdene i
fylkesdelplanen for vindkraft. Vår klage legger til grunn validiteten av fylkesdelplanen og vår støtte av
den faglige vurderingen i denne. FNF-Rogaland sin klage er prinsipiell og dreier seg om verdien av
vindkraftplanen og regionale planer generelt. Det er betenkelig at sentrale myndigheter ikke vil følge
planer som de selv har oppfordret. Denne holdningen kan også ha en negativ virkning på arbeidet med
vindkraftplaner i andre fylker.
FNF-Rogaland er et samarbeidsnettverk mellom en rekke ulike natur- og friluftsorganisasjoner i fylket.
9 av disse gikk sammen om en fellesuttalelse til fylkesdelplanen for vindkraft da denne var ute til
høring. Vår klage er i kraft av vår støtte for den endelig godkjente planen. Våre organisasjoner så
behovet for en overordnet arealplan for vindkraft og er visse på at planen danner det beste faglige
grunnlaget for konfliktvurdering av vindkraft i fylket. Fylkeskommunen viste en formidabel prestasjon
med denne, Norges første vindkraft plan, og fortjener samarbeid og respekt for kvalitetsarbeidet som
ble gjort. FNF mener at alle nåværende innmeldte, omsøkte, og godkjente prosjekter i Rogaland må
behandles i samsvar med fylkesdelplanen. Dette har tydeligvis ikke skjedd med prosjektene som NVE
har godkjent.
NVE og fylkeskommunen må også være føre-var og holdes ansvarlig for handling basert på ny
informasjon. Ved grundigere undersøkelser vil det ganske sikkert framkomme ny kunnskap som vil
resultere i motstand mot vindkraftanlegg i både ja- og neiområder. I dette tilfellet foreligger det
allerede ny informasjon i de nei-områdene der konsesjon er gitt. Den nye informasjonen kan medføre
mulig konflikt med Bern konvensjonen som er ratifisert av Norge. Flere av Forumets organisasjoner
sender egne, faglig begrunnede klager, inkl. Botanisk forening, Norsk Ornitologiske Forening og
Stavanger turistforening. FNFs klage er også på vegne av disse og de andre organisasjonene som har
gitt sin støtte til vindkraftplanen.
Det er vanskelig for oss å forstå hvorfor myndighetene ikke vil etterfølge planarbeid som de selv har
anmodet. En slik holdning kan få svært uønskede følger, både administrativt og for Norges
naturmangfold. Vi håper NVE og departementene kommer til samme konklusjon.
Med vennlig hilsen, for FNF-Rogaland

Karl Andreas Knutsen (sign.)
Leder, Arbeidsutvalget

Emily L. Halvorsen (sign.)
Koordinator

Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland har til sammen ca. 40.000 medlemmer. Disse organisasjonane er
med: Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund Turistforening, Norges speiderforbund
Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Syklistenes landsforening Rogaland, Rogaland Ornitologiske forening, Botanisk
forening, Sørmarkas venner, Naturvernforbundet i Rogaland, Rogaland Orienteringsforbund, Dalane friluftsråd, Jæren friluftsråd,
Friluftsrådet Vest og Ryfylke Friluftsråd.

