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Høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Solvind Prosjekt AS for Utsira 2 vindkraftverk
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland viser til søknad om bygging av vindkraftverk på Utsira i
Rogaland. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av regionale ledd og større organisasjoner med
medlemskap på tvers av flere kommuner i Rogaland. Sammen representerer de betydelige allmenne
interesser hva gjelder naturmangfold, landskap og friluftsliv.
Haugesund Turistforening (HT), Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Rogaland, Norges Jeger og
Fiskerforbund Rogaland (NJFF), Norsk Botanisk Forening Rogalandsavdeling og Naturvernforbundet i
Rogaland står bak denne fellesuttalelsen. Et par av organisasjonene har også sendt egne
høringsuttalelser.
Vi viser til tidligere felles uttalelse til meldingen. Den gang som nå er organisasjonene svært bekymret
for de samlede konsekvensene av vindkraftverk i Rogaland og langs hele norskekysten. Utredningene
for Utsira 2 viser at så å si hele øya, inkl. kyst og havområder, vil bli negativt berørt på tvers av
overlappende tema. Utredningene er basert på 3,5 MW turbiner. Dersom det i virkeligheten blir større
turbiner vil kartene og sonene se svært annerledes ut. I vår tidligere uttalelse ba vi om følgende:
‘Dersom tekniske løsninger fraviker fra det som er blitt utredet, må det gjøres ny KU’.
Konklusjon
FNF ber NVE avslå konsesjonssøknaden grunnet store konsekvenser for friluftsliv, naturverdier inkl.
truede arter, verneverdig landskap, strid med internasjonale forpliktelser og konvensjoner, og
utredninger basert på antatte tekniske løsninger. Vi er uenig i flere av konklusjonene og mener at
viktige deler av utredningene også vil miste relevans ved endring av prosjektet.
Antatte tekniske løsninger
Valg av tekniske løsninger som ikke samsvarer med søknaden, spesielt større turbiner, men også
medfølgende større veiinngrep (behov for mer sprenging, større kurver/radius, bredere vei, over myr
og kystlynghei, osv.) kan bety store forskjeller for de endelige konsekvensene. Turbiner med mer effekt
vil kunne legge langt større områder av øya i gul og rød sone enn støysonekartet i søknaden viser.
Større og høyere skaft og vinger vil kunne øke dødelighetsraten og involvere flere typer arter. Dersom
NVE, mot vår anbefaling, gir konsesjon og Solvind velger en annen turbinstørrelse (og/eller andre
vesentlige tekniske endringer) enn skissert i søknaden ber vi om at NVE krever nye utredninger som en
del av konsesjonsvilkårene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid. Disse 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, Naturvernforbundet i
Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets,
Stavanger Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger Kiteklubb, Sola
Brettseilerforening og friluftsrådene i Rogaland. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
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Belastning på natur og friluftsliv
Samlet belastning på naturen og på dette lille samfunnet av flere mulige prosjekt (ikke bare vindkraft –
fiskeoppdrett er nevnt) og usikkerheten knyttet til konsekvensutredningene der viktige fakta er utelatt
eller undervurdert, slik vi ser det (f.eks. Nordvikgården og friluftsliv – se også HT sin uttalelse), bør
være nok til at NVE sier nei til prosjektet. I sin uttalelse viser NOF til manglende kunnskap om
naturmangfold, slik det fremgår av KUen. Av den grunn må Naturmangfoldlovens §9 legges til grunn.
Vannforekomster
I området der turbinene skal plasseres er det myrområder og bekkefelt som også er beskrevet i
utredningen. Vannforekomstene på land er så langt karakterisert med god økologisk tilstand (vannnett.no). Denne tilstanden er det ikke tillatt å forverre pr. den norske vannforskriften og EU sitt
vanndirektiv. I så fall skal §12 anvendes og begrunnes. Det er spesielt veiinngrepene som kan ha
konsekvens for tilstanden men også mulig forurensning fra turbinene. Dette er forhold som vi mener
søknaden ikke adresserer godt nok.
Regional betydning
Utsira er utfartsområde for hele Haugalandet og en utbygging vil derfor berøre langt flere enn øyas
befolkning. Speidere, padlere, syklister, klatrere, turgåere, fuglekikkere m.fl. besøker øya der også
reisen ut i havgapet er en viktig del av naturopplevelsen. Selv om Utsira ligger utsatt til og er ikke alltid
egnet for alle, er øya desto viktigere for bredden av tilbud av både store og små utfordringer.
Utsira er på Klima- og miljødepartementet sin liste over verneverdige kulturlandskap i Norge og har en
spesiell status i Rogaland, i Norge og for fuglelivet i Europa. Kommunen tar klimaendringene på alvor
og ønsker å satse friskt. Det er vi imponert over. Men, vi tror at større vindkraftverk er feil satsing på et
så lite og sensitivt område. Det vil rokke ved kommunens gode rykte og vil kunne ødelegge forhold for
både fugl og folk.
Vindturbinene som er på Utsira nå er svært uskyldige i forhold til de som er omsøkt. FNF
organisasjonene mener at turbiner av de dimensjoner som Solvind ønsker å installere vil kunne berøre
noe av det mest spesielle ved Utsira, med svært stor negativ konsekvens for natur og livskvalitet.
Vi ber om at søknaden fra Solvind Prosjekt AS om bygging av Utsira 2 vindkraftverk avslås.
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