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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE KONSEKVENSUTREDNINGER FOR BYGGING AV VINDKRAFTVERK PÅ
DØLDARHEIA OG BUKKANIBBA, VINDAFJORD KOMMUNE, ROGALAND
FNF-Rogaland er et felles interesseforum for organisasjoner som arbeider med natur og friluftsliv.
Forumet representerer på vegne av organisasjonene ca. 45.000 medlemskap i Rogaland.
Disse er med: Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund
Turistforening, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Syklistenes
landsforening Sør-Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening
Rogalandsavd., Sørmarkas venner, Naturvernforbundet i Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, og
friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest.
Følgende organisasjoner står bak denne høringsuttalelsen:
Haugesund Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland
og Sørmarkas Venner.
Haugesund Turistforening har også sendt egen høringsuttalelse som går nærmere inn på lokale forhold
og aktører.
FNF- Rogaland ble ikke varslet om høringen, og fikk derfor utsatt frist for å sende høringsuttalelse.
Begge prosjektene er inkludert i Fylkesdelplan for vindkraftverk i Rogaland. Flere av organisasjonene
stod bak en høringsuttalelse fra FNF til planen og støttet den i prinsippet. I uttalen uttrykte FNF også at
flere av ‘ja’områdene var konfliktfylte og at ny informasjon kunne endre bedømmelsen av andre. Slike
områder bør redefineres ved rullering av planen.
Begge disse kraftprosjektene er foreslått i konfliktfylte områder. De ligger i meget naturrike områder,
er turområder, har drikkevann, og er høyder som er synlige fra store deler av kommunen og
nabokommunene. Dette er områder der det er foreløpig forholdsvis lite påvirkning av menneskelig
aktivitet. Bern konvensjonens komite mener at vindkraftverk bør heller konsentreres i områder
allerede sterkt påvirket av menneskelig aktivitet.
Det er ytterst viktig at konsekvensutredningene (KU-ene) gjøres grundig, profesjonelt, og følger EU
standardene. Flere innspill fra FNF følger her:
•
•
•

KU-programmet må følge EU sine direktiv for konsekvensutredninger
Undersøkelser må foregå i felten med datainnsamling over en tilstrekkelig periode for artene
som finnes i områdene – minst ett år
KU-en må også vurdere de biologiske og naturmessige effektene av de ulike vei-traseene som
blir foreslått i prosjektene. Realistisk og nødvendig total bredde på traseene, inkl. grøfter, må
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•

•
•
•
•
•

spesifiserers. Data og sammenlikning med andre prosjekt må være fra like bratt og variert
terreng.
KU-en må gjøres av seriøse og velrennomerte firma som må navngis. Disse skal ha erfaring fra
denne type arbeid, også fra prosjekt i andre EU land. Her er det ikke nok med enkeltpersons
foretak. Spesifikk ekspertise på et smalere felt kan innhentes fra selvstendige konsulenter og
kjente eksperter men må gjøres i samarbeid med firmaet som leder oppdraget.
Firmaene må være uavhengige og ikke ha egne interesser i prosjektene.
Firmaet/ene må velges basert på kvalifikasjoner og fullstendige, kvalitetsbevisste anbefalinger,
ikke basert på lavest anbud.
Det er ikke nok med eksisterende informasjon og enkelte feltbesøk – dette vil i så fall være i
strid med internasjonale føringer inkl. EU direktiv og konvensjoner, samt den nye
Naturmangfoldloven
Dersom omfanget av prosjektet endres må det kreves nye konsekvensutredninger
KU-ene må følge kvalitative retningslinjer, undersøke mulige alternative områder, forutsi
kumulative effekter, og foreslå å flytte prosjektene vekk fra potensielt konfliktfylte områder, og
heller bygge nærmere eksisterende infrastruktur og menneskelig aktivitet.

Disse områdene er allerede konfliktfylte og NVE og Vindafjord kommune bør revurdere om det i
det hele tatt skal være vindkraftprosjekt i slike naturområder. Kraftverk som disse vil kreve mange
km med anleggsveier i vanskelig terreng og resultere i irreversible naturødeleggelser. Forstyrrelsen
av jordmassene vil også frigi mengder av klimagasser, en avveining en KU også bør adressere.

Stavanger, 1. mars, 2011

Sign.
Karl Andreas Knutsen
Leder, FNF-Rogaland

Sign.
Emily L. Halvorsen
Koordinator
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Vindafjord kommune
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