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Høringsuttalelse til revidert søknad om Karmøy vindkraftverk
Denne høringsuttalelsen sendes i kraft av regionale FNF organisasjoner i Rogalands
kommentar til Fylkesdelplan for vindkraft og prosesser som har pågått siden da. Selv om
planen for lengst burde vært revidert mener vi at vurderingene fortsatt gjelder. Dette
bekrefter også utredningene og TKVen langt på vei. Ingenting har endret seg. Et vindkraftverk i
dette sensitive område med bla. våtmark, lynghei og aktivt brukt til friluftsliv, er fremdeles
svært konfliktfylt. TKVen alene burde være grunn nok for å be tiltakshaver trekke søknaden.
Riksrevisjonen har siden påpekt behov for å velge ut de beste prosjektene bla. ved å luke ut de
mest konfliktfylte tidlig i prosessen. Vi mener at Karmøy vindkraftverk er et slikt prosjekt og vi
stiller oss uforstående til at tiltakshaver allikevel ble oppfordret til å gå videre med
tilleggsutredninger. Så langt vi kan se har disse kun forsterket tidligere argumenter mot å
tillate prosjektet. Vi viser her også til flere lokale lag og foreningers opprinnelige
høringsuttalelser og til ny fellesuttalelse til revidert søknad.
Mål for produksjon av vindkraft i Rogaland er nå overoppfylt pr. de regionale målsettingene.
Fylkesutvalget besluttet allerede i 2013 at nok vindkraftkonsesjoner er gitt i Rogaland.
Fylkeskommunen ønsker en pause fram til 2020 og en full evaluering av gitte konsesjoner til
nå og prosjekter som realiseres innen 2020. Fylkesmannen har bedt energimyndighetene
avvente å gi flere konsesjoner inntil en helthetlig analyse er foretatt. Miljødirektoratet har
også uttalt at omfanget av vindkraft i Rogaland er så stort at det bør gjennomføres en samlet
vurdering av konsekvenser før nye konsesjoner kan konsesjonsvurderes.
Kystlynghei har nå fått status som utvalgt naturtype. Hele vindkraftverket er planlagt i et
område vurdert som en svært viktig lokalitet (Naturbase). Alle de tekniske inngrepene, spesielt
veiene, vil bidra til sterk fragmentering og vil utgjøre enorme arealinngrep med liten eller
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ingen verdi for klimasaken. De store myrområdene er selv svært viktige karbonlagre. Nordisk
Ministerråd erkjenner at ødeleggelse av myrer gir store klimautslipp og gjør nå felles front for
å styrke innsatsen for å bevare og gjenopprette våtmarker (Peatlands, climate change
mitigation and biodiversity conservation, Nordisk Ministerråd, 2015). Dette må også få
konsekvenser for behandling av vindkraftkonsesjoner som i tillegg til de store inngrepene også
kan forårsake drenering. Veiene skal kunne tåle store dimensjoner og kan ikke nødvendigvis
følge konturene. Selv med den beste planleggingen vil en god del myr gå tapt. Risikoen er stor
og føre var prinsippet i NML burde da også anvendes. Konklusjonen i utredningen er
utvetydig; konsekvensen vurderes å bli stor negativ for naturtypen kystlynghei, inkludert
rikmyr, som helhet.
Av hensyn til friluftslivet, naboer, kystnaturen, folkehelse og, ikke minst klima, oppfordrer vi
NVE til å gjøre det som er riktig og avslå søknaden så raskt som mulig.
Med vennlig hilsen

Emily Halvorsen
Koordinator
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