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KLAGE TIL OED PÅ VEDTAKET OM KONSESJON TIL BUKKANIBBA VINDKRAFTVERK I VINDAFJORD KOMMUNE I
ROGALAND FYLKE
Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland viser til vedtak om konsesjon til Lyse Produksjon AS
for bygging av Bukkanibba vindkraftverk mv. Klagen sendes i kraft av høringsuttalelse datert
25/10/2013 fra FNF på vegne av flere natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland.
NVE synes ikke å ta hensyn til lokal og regional kompetanse og demokratiske prosesser ved
behandling av prosjektene. Jfr. vedtak i kommune og Fylkeskommune og kommentarer fra
Fylkesmannen. I Rogaland har vi nå overgått mål for vindkraftsatsing og det er sterk bekymring
for den totale konsekvensen for natur og friluftsliv dersom mange av konsesjonene blir
realisert. Vi kan fortsatt ikke se at det blir foretatt en vurdering av sumvirkningene ved flere
kraftverk og andre inngrep. Å tro at avslaget til ett vindkraft like i nærheten (Døldarheia) tar
seg av behovet for å minske den samlede belastningen tilstrekkelig er en grov forenkling og
feiltolkning av Naturmangfoldloven slik vi har bl.a blitt forklart av rådgivere i KLD.
Den samlede belastningen på noen av Europas viktigste fugletrekk kan ikke måles på et så lite
område som bare Vindafjord kommune. Store deler av Vestlandet må tas med i vurderingen.
Så lenge vi mangler god metodikk for å vurdere sumvirkninger har vi heller ikke den
kunnskapen som trenges. Dermed skal føre-var prinsippet gjelde. Men NVE sier rett ut at de
ikke vil vektlegge føre-var, uten at de så følger opp med å servere kunnskap om fugletrekkene.
Er det noen som i det hele tatt vet noe om hva som vil skje når flere vindkraftverk står på rad
opp langs kysten? Fylkesmannen i Rogaland og i flere andre fylker er svært bekymret, og langt
på vei bekrefter vår tolkning.
I NVE sitt svar til Lyse mangler det også en del lokalkunnskap om friluftsliv som burde ha blitt
tatt med i vurderingen. Dette gjelder f.eks. Gråhorjå, et veldig populært turmål, hvis store
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deler er i influensområdet. NVE har også fullstendig (eller med hensikt?) misforstått
lokalbefolkningens holdning til mer industri ved Ølsfjorden. Her har tydeligvis ikke den
samlede belastningen på lokalbefolkningen blitt tatt til følge. Industrien der er nok som det er.
Et vindkraftverk i tillegg vil forverre levekår, livskvalitet og til syvende og sist helse.
Haugesund Turistforening påpeker i sin klage flere andre faktafeil og mistolkninger. Slik sett
virker saksbehandlingen forhastet, begrunnelser virker søkt og hele prosessen synes å være
preget av en alternativ agenda. Kommentaren om INON alene burde utløse varsel hos
Regjering og Storting. Fra representanter og andre får vi høre at INON står sterkt. Vi har endog
vedtak for bevaring av de siste rester vi har. NVE bør i det minste ha fått med seg at
naturmangfold er nå anerkjent av FN som et like stort problem som klimatrusselen.
Internasjonale mål inkluderer å fjerne virkemidler som er skadelig for biologisk mangfold
innen 2020. Selv om fornybarsertifikatordningen utløper samtidig burde ikke dette bety at vi
fram til da kan bygge ned de aller siste INON i Rogaland. Hastverket er i seg selv mistenkelig.
Vi klager derfor på avgjørelsen og ber om at vedtaket om konsesjon til Bukkanibba
vindkraftverk gjøres om og resulterer i et avslag til Lyse. Vi ønsker også mer åpenhet og en
mer demokratisk tilgjengelig prosess. Disse prosjektene er svært kompliserte og det er svært
vanskelig for naboer og vanlige folk å sette seg inn i alle detaljene som kan få betydning for
natur, friluftsliv, livskvalitet og helse.
Vi håper at arbeidet med en ny Stortingsmelding kan bidra til en helhetlig vurdering av
fornybarsatsingen i Norge slik at vi gjør det som er viktig for oss og vår natur og ikke som en
tolkning av målsettinger bedre egnet i andre land og totalt andre forhold enn i Norge.

Med vennlig hilsen

Emily Halvorsen
Koordinator
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