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FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.  
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid.  19 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, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., 
Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb, 
Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og 
Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Klage på vedtak om konsesjon til Vardafjell vindkraftverk 
 

Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF) sendte tidligere en høringsuttalelse til søknaden 
om konsesjon til Vardafjell og Sandnes vindkraftverk. Stavanger Turistforening sendte egen 
høringsuttalelse. Vi frarådet konsesjon til begge med begrunnelse om svært negativ påvirkning 
på naturmangfold og utøvelse av friluftsliv. Vi er glad for at NVE har avslått søknaden om 
Sandnes vindkraftverk men stiller oss uforstående til avgjørelsen om å gi konsesjon til 
Vardafjellet vindkraftverk. Alle argumentene som NVE bruker for å støtte avslaget er minst like 
aktuelle for Vardafjellet som er nærmere både eksisterende og kommende boligområder på 
Sviland, øst i Sandnes kommune.  

FNF Rogaland v. organisasjonene som støttet høringsuttalelsen samt Stavanger Turistforening 
påklager avgjørelsen om Vardafjell vindkraftverk. Vi mener at utredningen ikke har vært 
fullstendig nok spesielt mht verdi for friluftsliv og nære turområder men også for 
naturmangfoldet. Vi er også sterkt uenig i flere av konklusjonene i forhold til verdien av 
området for friluftsliv. Utreder har ikke skaffet til veie tilstrekkelig data om nåværende bruk av 
området ei heller betydningen for Sandnes framover. 

NVE ønsker å pålegge utbygger å utarbeide en plan om tiltak for å tilrettelegge planområdet 
for friluftsliv. Slik våre organisasjoner ser det vil Vardafjell etter utbygging først og fremst være 
et industriområde for vindenergi, med en sterkt forringet verdi for friluftsliv.  Det finnes ikke 
avbøtende tiltak som kan overskygge svære veianlegg, enorme turbiner i konstant bevegelse 
og støy langt utover grensene for anlegget. 

Når det gjelder naturmangfold er vi spesielt bekymret for hubro i området. Sør-Rogaland er 
det viktigste leve- og hekkeområde for hubro i Norge, og dermed også i Europa. Det har vært 
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observasjoner på Vardafjell tidligere og vi vil derfor oppdatere OED med de nyeste 
observasjonene som vi vet om:  

- Bjørn Bråtveit hørte hubro sommeren 2013 i Duelifjellet bak Skrudsfjellet, på motsatt 
sideav Noredalen i forhold Vardafjellet. Dette skal være en kjent hekkeplass for hubro. 

- Jørann Oseland har sett reir i Duelifjellet i 2014. Han har sett hubro på Krogedal og 
mener det hekker hubro i fjellet ved Krogedal. Før det har han også sett hubro på 
Åreskjold som er på motsatt side av Søredalen i forhold til Vardafjell. 

- Ragnar Melberg bor i Søredalen og er ofte ute og jakter. Han observerte hubro under 
Hetlandsfjellet høsten 2013. Melberg hører nesten daglig hubro på 
Rikkafjellet/Svihusmarka. Dette er opp mot foreslåtte Sandnes Vindkraftverk. 

- Guttorm Garvik bor på Sporaland i Noredalen. Han hørte hubro flere ganger i løpet av 
høsten 2014 på Sporaland/Levang i liene opp mot Vardafjell. 

 

Disse observasjonene er gjort i en tett sirkel rundt hele Vardafjell. Det ville derfor være 
uforsvarlig og brudd på Naturmangfoldloven om turbiner plasseres her. Sammen med tidligere 
kartlegging av Hubro på Jæren burde disse observasjonene være kunnskap nok til å omgjøre 
vedtaket.  

 

Med vennlig hilsen 

Emily Halvorsen, koordinator (sign.) 
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