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Dette brevet sendes på vegne av: FNF organisasjoner som var høringspart i Fylkesdelplan for 

vindkraft i Rogaland – Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, NJFF Rogaland, Rogaland 

Orienteringskrets, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Sørmarkas 

Venner, Syklistenes Landsforenings lokallag i Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, 

Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd. og Naturvernforbundet i Rogaland.  

 
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  

forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Kommentar til høring av MTA og detaljplan med planendringer 
for Gismarvik vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland 
 
 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland viser til høringsuttalelse fra Haugesund 

Turistforening (HT) vedrørende denne MTAen og planendring for Gismarvik vindkraftverk. Vi 

viser også til tidligere høringsuttalelser vedrørende fylkesdelplanen og flere vindkraftverk i 

Rogaland og våre innspill om samlet belastning og betydning for hele regionen. Da både HT 

og dermed også FNF, inklusiv flere organisasjoner i forumet, ikke har fått nok tid til å 

behandle denne høringen ber vi om utsatt frist til 11. mai 2019. 

Da Gismarvik vindkraftverk ble opprinnelig konsesjonssøkt var situasjonen en helt annen på 

Haugalandet og i Rogaland. De foreslåtte planendringene ved vindkraftverket er også så 

betydelige at det må sees som et helt annet prosjekt enn tidligere omsøkt og må derfor 

vurderes helt fra start. Prosjektet som først ble utredet og som kommunen, 

lokalbefolkningen og HT tok stilling til er dramatisk endret. Så vidt vi kan se er også en god 

del av datagrunnlaget og fremstillingene av det endrede prosjektet feil. Uansett hvordan 

endringene blir må NVE kreve grundige, upartiske utredninger som så kan vurderes igjen ved 

ny høring. 

Med vennlig hilsen 

for FNF i Rogaland 

 

Emily L. Halvorsen, Koordinator 
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