
Forum for natur og friluftsliv Hordaland 
Tverrgt. 4-6, 5017 Bergen   hordaland@fnf-nett.no 

55 33 58 19 / 40 49 70 74   www.fnf-nett.no/hordaland 
 

Side 1 av 2 

 

Ingen mest egnede områder for storskala vindkraft i Hordaland! 
NVE har i dag foreslått 2 store områder i Hordaland med store natur- og friluftslivsverdier mest egnet for 

industriutbygging. Kjøper vi det konstruerte valget mellom klima og miljø? Organisasjonene i Forum for 

Natur og Friluftsliv i Hordaland anerkjenner at tiden for klimatiltak er nå, men konstaterer at overgangen 

til fornybarsamfunnet ikke har plass til løsninger med dramatiske arealinngrep i gjenværende intakt 

natur!  

Prosessen har frem til nå vært preget av et tids- og demokratiunderskudd.  

Analyseområde 15 og 16 er født på ny som område 51 «Sunnhordland og Haugalandet». Åpne områder 

her inneholder blant annet sårbart høgfjell av stor verdi på Stord, Tysnes, Uskedalen og Husnesfjellene. 

Sårbart høyfjell er en kombinasjon av intakt natur og regionale friluftslivsverdier. Miljødirektoratet 

påpekte under fremleggelsen av rammen at slike regionale friluftslivsverdier ikke var tillagt særlig vekt 

hittil og var noe direktoratet ville komme tilbake til under høringen. “Dette er noe vi i Turlaget gleder oss 

til å hjelpe direktoratet med å bøte på», sierHelene Ødven i Turlaget.  

Forumet forutsetter at Olje- og Energidepartementet vil fortsette linjen direktoratet som regel har holdt i 

konsesjonssaker for vindkraft i det videre arbeidet med rammen, nemlig at sier kommunen nei så blir det 

nei. Flere kommuner har allerede vedtak på at man ikke ønsker å være inkludert i mest egnete områder 

for vindkraftindustri, dette gjelder blant annet Tysnes, Kvinnherad og Etne i område 51. Det finnes knapt 

større og mer inngripende arealsaker enn vindkraftsaker. Da er det avgjørende at kommuner blir hørt 

men også organisasjoner og lag. 

«Det er veldig skuffende at direktoratet ikke har lyttet til innspillene fra lokallagene våre eller fra oss i 

fylkeslaget når de har pekt på område 51», sier Styreleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund-Hordaland, 

Bjarte Erstad. 

Intakte områder av nasjonal verdi 

Åpent areal i område 50 «Nordhordland og Gulen» inneholder blant annet deler av Fjonfjella, her åpner 

riktignok NVE for å flytte grensen lenger nord hvis man skal tillegge friluftslivet og sammenhengende 

naturområder mer vekt. Miljødirektoratet har fått innspill fra Fylkesmannen i Vestland på området til 

supplerende vern, prosessene går parallelt og vi forstår ikke at denne prosessen ikke vises til når man 

omtaler området. Organisasjonene forutsetter at områder som er foreslått til supplerende vern har så 

klare naturverdier at området ikke samtidig kan inngå i mest egnede områder for industriutbygging 

“Tiden for klimatiltak er nå. Men valgene må være de riktige. Nye Vestland har avsatt mye natur til 

energiproduksjon – først og fremst til vannkraft, men også vind. Nasjonalt er det faktisk gitt konsesjon til 

100 vindkraftverk allerede, nær 2 av 3 er ikke bygget ennå. Spørsmålet er ikke om vi skal ha vind eller 

ikke. Men om vi skal legge til rette for ytterligere utbygging av intakt natur?” sier Synnøve Kvamme. 

Rammen gir oss svar, men samtidig også uklarheter. Restene etter analyseområdet 17, 57.7 «Fjellene 

mellom Voss og Hardangerfjorden» kom nesten med ifølge NVE. Dette er områder som ifølge 

direktoratet kan komme med dersom rammen skal utvides eller noen områder byttes ut.  Når man har 

pekt ut 13 områder og nesten 17 000 kvadratmeter med åpne områder så kan ikke vi se behovet for slike 

nesten-områder. Hordalands nesten-område inngår i kommunene Granvin, Voss og Kvam herad. Ingen 

av disse ønsker å ha areal inkludert i den nasjonale rammen. 

mailto:hordaland@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/hordaland


Forum for natur og friluftsliv Hordaland 
Tverrgt. 4-6, 5017 Bergen   hordaland@fnf-nett.no 

55 33 58 19 / 40 49 70 74   www.fnf-nett.no/hordaland 
 

Side 2 av 2 

 

Det er bra at NVE har lyttet til Miljødirektoratets anbefalinger. Når det gjelder gigantprosjektet 

Hordavind er storparten av tiltaksområdene i uegnede områder. Vi forventer da at Hordavind får tidlig 

avslag av energimyndighetene, og at det ikke benyttes forvaltningsressurser på videre behandling av 

meldingen.  

Styreleder i Forum for natur og friluftsliv i Hordaland Lars Ågren avslutter: «Organisasjonene har vært 

tydelige tidligere og vi er det gjerne igjen; det finnes ikke mest egnede områder for store industrielle 

vindkraftanlegg i Hordaland.»  

 

På vegne av organisasjonene  
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FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta vare 

på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen og 

Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen og 

Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Hordaland fylkeslag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk 

Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss 

Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt mer enn 40 000 medlemmer i fylket.  
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