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Klage om konsesjon til vindkraftverk på Faurefjell i Bjerkreim kommune,
Rogaland
FNF Rogaland påklager herved NVE sin konsesjon til Faurefjell vindkraftverk i Bjerkreim
kommune. Denne klagen sendes i kraft av tidligere høringsuttalelse fra flere natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Vi er sterkt uenig i vurderingen av verdien slik de
presenteres i utredningsdokumentene og slik NVE har konkludert. Områdene har stor verdi
som friluftslivsområde for en voksende befolkning i og nær Bjerkreim.
Faurefjell er en av de høyeste toppene i området. Det er en merket løype opp til toppen og
turen er del av turnettverket i kommunen og med i det nye turkartet. Den er også en av
toppene i ‘På topp i Dalane’, en folkehelsesatsing driftet av Dalane Friluftsråd der en
registrerer turene og er med i en årlig konkurranse.
Rogaland har overoppfylt sine mål for vindkraftverk i fylket. Ved de mange konsesjonene som
er gitt blir store områder båndlagt og forbeholdt en industri med i beste fall usikker positiv
effekt på klima og lokal økonomi. Vi deler Fylkeskommunens bekymring og mener at ved å
fortsette å gi konsesjoner i Rogaland, vil det gis anledning til å bygge ned store arealer til
vindkraft i et fylke som i flere områder er svært presset mht. arealutnyttelse og behov for
vern.
Vi er glad søknad om Holmafjell vindkraftverk ble avslått men mener at mange av de samme
grunnene for avslag til Holmafjell også gjelder for Faurefjell. Dette området i Bjerkreim og
Gjesdal er et ‘Norge i et nøtteskall’ og minst like vakkert, men kanskje enda villere og heftigere
enn den berømte turen i Hordaland. Det er en del av en populær runde via Oltedal, Dirdal,
avstikker til Frafjord og Månafossen, stopp på Byrkjedalstunet, og tilbake ut mot E-39 via
Gloppedalsura, Nord-Europas største steinrøys og et majestetisk og dramatisk kulturlandskap
som hører til det vernede Bjerkreimsvassdraget. Det er dette turistene og vi lokale besøkende
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og turgåere kommer for å oppleve. Et vindkraftverk vil endre hele inntrykket fra nede i dalene
og opp til de andre topp-turmålene både i Bjerkreim og videre inn i Gjesdal kommune. På vei
rundt vil en risikere å se andre vindkraftverk, bla. Gilja vindkraftverk fra Byrkjedalstunet, et av
de mest besøkte turiststedene i Rogaland med langt over 100 000 besøkende hvert år. En god
del av disse drar videre for å se på Gloppedalsura, krigsminnene der, og naturen videre
gjennom dalførene og forbi Faurefjell. Derfra er det lett å dra videre ut til Jærkysten, en flott
kontrast til fjell- og heilandskapet, men på veien forstyrret av kraftverket på Høg-Jæren.
FNF organisasjonene har holdt en lav profil vedrørende de fleste andre vindkraftverkene i
Bjerkreim. Nå er det imidlertid gitt så mange konsesjoner i fylket at nok får være nok. Vi kan
ikke spre vindkraftverkene utover alle steder. Området øst for E39 har svært høy verdi for
landskap, naturmangfold og friluftsliv og må bevares fritt for vindkraftverk.
Det finnes ikke mange områder igjen i Rogaland med et så vakkert, dramatisk og frodig
kulturlandskap uten de store inngrepene. Vi må kunne beholde noen områder der landskapet
har kvaliteter som knytter oss til vår fortid og som forblir en grønn lunge og et sted en kan dra
for å oppleve fred og ro. Men, en etter en trues nå de vakreste landskapene i Rogaland og det
blir lite igjen til folkehelse, biologisk mangfold og verdier Norge til nå har vært kjent og
beundret for.

Med vennlig hilsen
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