TIL Ordfører i:
Etne kommune
Vindafjord kommune
Tysvær kommune
Haugesund kommune
Sveio kommune
Bokn kommune
Utsira kommune
Karmøy kommune
Haugesund, 12. april 2019

Dette brevet sendes fra: Forum for natur og friluftsliv (FNF) på Haugalandet
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også to lokale grupper, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.

_________________________________________________________________________________

FNF og Haugesund Turistforening inviterer til «GÅ FOR NATUREN»
søndag 12. mai. DNT og samarbeidspartnere i hele landet vil på
denne måten markere NVE sin lansering av «Nasjonal ramme for
vindkraft på land»
NVE la frem «Nasjonal ramme for vindkraft på land» den 1. april. Store deler av Haugalandet
er inkludert i et område definert som best egnet for vindkraft og fremlagt som meget positivt
for utnyttelse av vindenergi. Dere finner kartet med eksklusjoner og områder egnet for
vindkraft på www.nve.no.
Som kartet viser er selve kystområdene tatt ut. Det som står tilbake er de høytliggende
områdene, de som er våre nære friluftsområder. Haugalandet er et landskap som ikke tåler
denne type utbygging. Hver kommune vises med store områder som egnet, noen der deler
får kun svak ekskludering. Tysvær kommune har allerede fått tre vindkraftkonsesjoner;
Gudbrandsfjellet, Gismarvik Næringspark og Dalbygda. Storøy vindkraftverk i Karmøy
kommune er bygd. Utsira har et utbygd anlegg. Dette må holde for Haugalandet! Områder
som er tatt ut av Nasjonal ramme er Ryvarden og Sveiofjellet og Sør-Karmøy. Søknader om
vindkraftverk på Bukkanibba og Døldarheia i Vindafjord fikk avslag og burde etter vår mening
ekskluderes helt fra rammen men vises fortsatt som egnede områder.
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DNT planlegger nå et landsomfattende arrangement for å markere sin uenighet mot både
omfang og alt for hastig gjennomføring av Nasjonal Ramme.
På Haugalandet blir det en tur fra Steinsfjellet til Kringsjåhytta den 12. mai med oppstart fra
plassen ved teletårnet kl. 11:30.
På fjellet bak hytta vil det holdes en appell. En del av områdene som NVE mener er egnet for
vindkraftutbygging vil kunne sees og vises derfra. Vi stiller med folk som har kunnskap om
problemstillinger ved vindkraftutbygging i vår fjellnatur og vil kunne svare på spørsmål.
Arrangementet er et samarbeid mellom organisasjonene i FNF på Haugalandet.
Meld gjerne tilbake om du kommer eller en annen representant fra kommunen stiller. Svar
kan sendes til en av oss eller til rogaland@fnf-nett.no .

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Karl Andreas Knutsen

Sven Oscar Larsen

Styreleder, Haugesund Turistforening
karl.andreas.knutsen@haugnett.no

Leder, FNF Haugalandet arbeidsutvalg
svenoscarlarsen@gmail.com
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