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Klage på vedtak om konsesjon til Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune
Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF) sendte tidligere en høringsuttalelse til søknaden
om konsesjon til Dalbygda vindkraftverk. Natur- og friluftslivsorganisasjonene som var med på
fellesuttalelsen er uenig i konklusjonene til NVE og påklager derfor vedtaket om å gi
konsesjon. Vi mener at utredningen ikke har vært fullstendig nok spesielt mht verdi for
friluftsliv og naturmangfold. Konsekvensene av veiinngrepene er ikke utredet og påståtte
muligheter for tilbakeføring er uprofesjonelt begrunnet og i beste fall naive.
Vi er klar over at det ikke kreves full utredning av de interne anleggene på dette tidspunktet
men da må en også være ærlige om usikkerheten rundt påvirkningen. På ferdigstilte
vindkraftverk er det veiene og skjæringene som er det største inngrepet. Veiene skal tåle mye
og kan ikke legges etter landskapet. Minst fylkesveistandard men med mye slakere svinger og
tilhørende store skjæringer må til. Dette er og blir irreversible inngrep.
Videre er ikke veianlegget fulgt opp iht. KU programmet der det bes om visualisering av de
interne veiene. Vi tror at en visualisering ville tydelig vist hvilket langvarig og alvorlig inngrep
anlegget vil medføre. Denne unnlatelsen burde i det minste utløst tilleggsutredninger.
Vi mener at utredningene heller ikke har vært fullstendig nok mht verdi for friluftsliv og som
nært turområde. Med uoverveide påstander om mulig gjengroing lurer vi også på om vi kan
stole på kvaliteten av resten av rapportene. Når det gjelder friluftsliv og det biologiske
mangfoldet er kunnskapsgrunnlaget klart for svakt og følger derfor ikke opp NML §8
tilstrekkelig. Vi har ennå ikke nasjonal kartgrunnlag av friluftsliv i Norge og utreder må derfor
per loven legge vekt på kunnskap basert på erfaring og bruk. Mangel på data betyr ikke at
området ikke er verdifullt, heller at nødvendige lokale undersøkelser ikke er foretatt. Vi mener
at utbygger v. utreder ikke har skaffet til veie tilstrekkelig data om nåværende bruk av
området ei heller betydningen for Tysvær framover. Dermed er det NML §9 som skal gjelde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid. 19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening,
Norges Jeger og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere,
Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd.,
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb,
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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Haugesund Turistforening (HT) har i sin tidligere høringsuttalelse vist til store svakheter i
utredningen og manglende innhenting av informasjon. De påpeker også mange fakta feil som
igjen viser hvilket slett arbeid er gjort. Vi ber om at OED inkluderer hele høringsuttalelsen fra
HT, inkl. brev fra Jan Øvernes, som innspill til klagesaken.
Med alle de andre konsesjonene som nå er gitt i Rogaland er det på tide å ta en pause. Vi har
overoppfylt målene våre men har ennå til gode å lære av de første prosjektene. Det er tydelig
at vi trenger å høste erfaring før vi kan gå videre med flere konsesjoner uten å risikere tap av
verdifull natur og friluftslivsområder og alvorlige brudd på naturmangfoldloven.
Vi ber om at OED godkjenner FNF Rogaland sin klage og avslår søknaden om konsesjon.
Med vennlig hilsen
Emily Halvorsen, koordinator (sign.)
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