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Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland har til sammen ca. 40.000 medlemmer. Disse organisasjonane er 

med: Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund Turistforening, Norges speiderforbund 
Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Madlaspeiderne, Syklistenes landsforening Rogaland, Norsk Ornitologisk 
Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas venner, Naturvernforbundet i Rogaland, Rogaland 
Orienteringskrets,  Dalane friluftsråd, Jæren friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Ryfylke Friluftsråd. 
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HØG-JÆREN ENERGIPARK  - KRAV OM ANLEGGSSTANS 
 
FNF-Rogaland har grunn til å mene at anleggsarbeid som nå er satt i gang gjennomføres i strid 
med de forutsetninger som er lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen og i gjeldende 
reguleringsbestemmelser.  Vår konklusjon baseres på følgende: 
 
NVE  sier i dokumentet som beskriver bakgrunn for konsesjonsvedtaket (datert 19. mai 2008):  
 "NVE konstaterer at Jæren Energi AS vil følge de bestemmelser som er foreslått i forslagene til 
reguleringsbestemmelser hva gjelder fremdrift, der det går frem at det ikke skal gjennomføres 
anleggsarbeider i perioden april til juni". 
  
Konsesjonsvedtaket bygger dermed på en forutsetning om at det ikke skal foregå 
anleggsarbeid i perioden april - juni. Dette reflekteres også i de reguleringsbestemmelser som 
er vedtatt. I reguleringsplanen for den del av anlegget som ligger i Time kommune er følgende 
reguleringsbestemmelse tatt med:  
  
"§ 2.1 Fugle- og dyreliv - 
Det skal ikke utføres anleggsarbeider og liknende i april - juni som kan virke forstyrrende på 
hekkende, sårbare fuglearter i området. Tidsplan for anleggsarbeidet med nødvendige 
forhåndsregler skal godkjennes av kommunene og NVE i forbindelse med fremlegging av 
anleggsplan. Anleggs- og driftsarbeider skal ellers også utføres på en slik måte at ulempene for 
fugle- og dyrelivet blir minimalisert." 
 
I gjeldende anleggskonsesjon heter det:  
 "Konsesjonæren plikter om å gjennomføre oppdaterte undersøkelser av forekomsten av sørlig 
myrsnipe før anleggsarbeide igangsettes, om mulig også inneværende år." 
 
Anleggsarbeidene startet allerede i begynnelsen av april, ca. 3 uker før den påkrevde 
etterundersøkelsen av sørlig myrsnipe og kystlynghei. Torgrim Breiehagen utførte i 
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månedskiftet april/mai en registrering av rødlistearter. Kun sanglerken har startet hekking så 
tidlig. Det kan derfor godt hende at det omfattende anleggsarbeidet som nå pågår ødelegger 
for sørlig myrsnipe og andre rødlistearter uten at dette vil kunne påvises i etterkant, da 
områdene allerede vil være destruert. Dette er et klart brudd med Naturmangfoldslovens  
§1. Formål, §8. Kunnskapsgrunnlag og §9. Føre-var-prinsippet.  
 
Verdifull informasjon om hvordan endringene vindkraftverk fører med seg for sørlig myrsnipe 
og andre arter tilknyttet rikmyr i området kan derfor ha gått tapt. Veier, grøfter og drenering 
vil kunne påvirke årets og fremtidige hekkesesonger. Et klarere bilde av arealendringene og de 
potensielle hekkeområdene for myrsnipa vil kunne ha kommet frem dersom 
konsesjonsvilkårene hadde blitt fulgt.  Undersøkelser før, under og etter anleggsstart bør være 
en selvfølge dersom NVE er interessert i å kartlegge vindkraftverks påvirkning av biologisk 
mangfold.  
 
FNF-Rogaland ber derfor at anleggsarbeidet  stanses umiddelbart og ikke gjenopptas før i juli. 
Kravet fremlegges av representanter for Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland på vegne av 
flere av  Forumets organisasjoner. 
 
 
Med vennlig hilsen  
for FNF-Rogaland 
 
 
sign.        sign. 
Karl Andreas Knutsen      Emily L. Halvorsen 
Leder, Arbeidsutvalget      Koordinator 
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