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Høringsuttalelse fra FNF Agder angående Siragrunnen vindkraftanlegg
Bakgrunn
Selskapet Siragrunnen AS (et underselskap av Havgul Clean Energy AS) har søkt konsesjon
på bygging av et offshore vindkraftverk lokalisert på Siragrunnen utenfor kysten av
Flekkefjord (Vest-Agder) og Sokndal (Rogaland) kommuner. Prosjektet innebærer opptil 67
vindmøller med opptil 215 meters høyde og samlet installert effekt på inntil 200 MW.
Planområdet er rundt 12 km bredt, og vindmøllene planlegges fra 1 til 6 kilometer fra land.

Mangler ved forretningsmodellen
Siragrunnen AS ønsker å finansiere prosjektet delvis ved hjelp av inntekter fra oljeindustrien.
Det eksisterer så langt vi vet ingen intensjoner fra oljeselskapenes side om å elektrifisere
norsk sokkel, snarere tvert imot. Det har blitt uttalt fra oljeindustriens side at kun et lite oljefelt
nær kysten lenger nord kan være aktuelt å elektrifisere. Vi vil gjerne se intensjonsavtaler
mellom Siragrunnen AS og aktører innen oljebransjen som kan stadfeste at en slik
finansiering er reell.

Området som sårbart leveområde for marint liv
Siragrunnen er et havområde som er svært viktig for den lokale fiskenæringen på grunn av
de store forekomstene av marint liv, deriblant hummer. Ved å bygge opp mot 70 vindmøller i
dette området, vil risikoen for skipskollisjoner øke betraktelig og det vil også redusere
havområdets verdi i fiskerisammenheng. Dette bør telle som tungtveiende grunner til å ikke
bygge vindindustri i dette området.

Kyststripens verdi som rekreasjons- og friluftslivsområder
Store deler av kyststripen som ligger innenfor planområdet er områder regulert til LNFområder og fritidsbebyggelse. Et vindkraftanlegg vil sterkt redusere opplevelsesverdiene i
kystnære strøk både visuelt hele døgnet og lydmessig ved pålandsvind. Det vil dannes en
markert visuell barriere, sterkt skjemmende fra land og enda verre fra sjø
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Naturverdier i kyststrøkene innenfor
Området som er tiltenkt vindmølleindustri ligger rett utenfor landområder som er svært viktige
med tanke på trekk og reproduksjon hos fugl. En sannsynlig konsekvens av møller i dette
området vil være høyere mortalitet for trekkende fugl, men grunnet områdets beliggenhet på
sjøen vil dette være nærmest umulig å dokumentere.

Konklusjon
FNF Agder mener det ikke bør gis tillatelse til det konsesjonssøkte vindkraftanlegget på
Siragrunnen. Vår vurdering er at prosjektets forretningsmodell virker mangelfull og at
områdets naturverdier ikke er forenelig med vindkraftindustrielle strukturer over og under
vann.
Før det gis flere tillatelser regionalt bør det i tillegg utarbeides en overordnet plan for hele
Vest-Agder fylke med tilstøtende områder for å se på konsekvenser av det totale
utbyggingspresset.
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