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BEHOV FOR SKILTING OG BEGRENSET ADKOMST I VINDKRAFTANLEGG

FNF Rogaland er svært betenkt over at Høg-Jæren Energipark og Time kommune fremdeles oppfordrer
folk til å bruke kraftverksområdet til friluftslivsaktivitet (Stavanger Aftenblad Pluss 15/3/2013 o.a.).
Dette til tross for erfaring fra iskast i 2012, bekymringsmelding fra FNF Rogaland, og informasjon fra en
grunneier som har funnet farlig store klumper i opp til flere titalls meter avstand fra turbinene. Vi ber
derfor Time kommune sørge for at det skiltes grundig ved absolutt alle veier, stier og gjerdeklyvere inn
i området.
Vi er bekymret over sikkerheten til barn, turgåere, syklister og andre friluftslivsutøvere også resten av
året. Anlegget er et industriområde med tilhørende risikomomenter og bør derfor behandles på
samme måte som enhver annen industri. Time kommune har et ansvar for å sørge for at industrien i
kommunen opererer på forsvarlig måte. Som på andre industriområder skjer det også ulykker på
vindkraftanlegg. I Norge er det ingen systematisk rapportering på dette slik det er i flere andre land.
Vindkraftindustrien i England rapporterte selv om 1500 ulykker og alvorlige hendelser i perioden 2006
– 2010 (Daily Telegraph, 11/12/2011). I følge andre kilder er dette kun en brøkdel av virkeligheten. Det
er naivt å tro at det er annerledes i Norge. Det finnes nok av eksempler også her av eksplosjoner,
brann, havarier, sprekkdannelse, revnede rotorblader, og store deler slynget 100talls meter slik som på
Hundhammerfjellet, Havaygavlen, Smøla, Kvaløya m.fl.
Vi vil også nevne at sikkerhetsrutiner varierer svært, der noen områder stenges helt for publikum mens
andre er ganske åpne men er til gjengjeld ikke så nær bebyggelse som Høg-Jæren. Noen av
produsentene som drifter kraftverk har selv svært strenge krav til egne arbeidere og opererer bl.a. med
sikkerhetssoner på 400m radius fra turbinen, krav om verneutstyr, og anbefaling om inngjerding av
hver enkelt turbin dersom barn kan ta seg inn (Vestas manualer). I Stavanger Aftenblad har folk blitt
rådet til å holde en avstand på kun 30 m. Med andre ord, det ser ut til at for de med bransjekunnskap
anbefales sikkerhetsrutiner, mens vanlige folk som bare skal gå en tur, kun møtes med en advarsel på
et fåtall steder. Vi mener at det bør i det minste skiltes alle steder der en kan klatre over og ta seg inn, i
tillegg til ved porter og åpninger. Så vidt vi har erfart er det kun hovedinngangene som nå er skiltet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene nesten
50 000 medlemskap og 440 årsverk i frivillig arbeid. 17 organisasjoner er med: Stavanger Turistforening, Haugesund
Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM
speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening
Sør-Rogaland, Sørmarkas Venner, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Stavanger Rugier Ro og Råseillag,
Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest.
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Det sagt, vil vi også påpeke at de aller fleste friluftslivsutøvere ønsker mest mulig urørt natur og stillhet
(Synovate 2009 m. fl.). FNF Rogaland tror ikke kommunen er tjent med fremstøtene til Jæren Energi og
egen oppfordring da friluftslivsutøvere vil foretrekke turmål i andre kommuner. Vindkraftverket stjeler
nå oppmerksomhet fra Time sine mange naturskjønne og varsomt tilrettelagte områder. Vi håper at vi
for framtiden får høre mer om turmulighetene i alle de intakte naturperlene og kulturlandskapene i
Time.

Med vennlig hilsen

Emily Halvorsen (sign.)
Koordinator
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