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Høringsuttalelse

Forslag til inndeling av de åpna områdene i utlysingsområde for
fornybar energiproduksjon til havs

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) viser til forslag til inndeling av de åpna områdene i
utlysningsområde for fornybar energiproduksjon til havs. FNF er et samarbeidsnettverk bestående av
natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Til sammen representerer vi betydelige allmenne
interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv.
Denne uttalelsen gjelder spesielt for anlegget Utsira Nord ettersom anlegget ligger i Rogaland fylke.
Samtidig er det viktig for oss å påpeke at flere av de samme bekymringene vi har gjelder for anlegget
Sørlige Nordsjø II.

Kunnskapen om miljøverdiene
Vi vet i dag svært lite om miljøverdiene i område Utsira Nord. Dette gjelder spesielt for sjøfugl og
flaggermus. Naturmangfoldloven pålegger utbygger å være føre-var der en ikke er kjent med
konsekvensene utbygging vil få.

Flaggermus
Øst for Utsira Nord ligger METCentre sitt testanlegg for flytende havvind. I forbindelse med utvidelse
av dette anlegget har FNF Rogaland påpekt manglende kunnskap om anleggets påvirkning på
flaggermus. Vi vet i dag svært lite om flaggermus, men det vi vet er at flaggermus trekker over store
avstander og at kollisjon med vindturbiner tar livet av flaggermus. Før man bygger ut Utsira Nord må
man kartlegge hvorvidt anlegget ligger i en trekkrute for flaggermus, om trekkene skjer under
spesielle værfenomen og når på året de foregår.

Kunnskap om fugleliv
Kunnskapen om fugl i planområdet for Utsira Nord, er fremdeles mangelfull. I høringsnotatet fra OD
blir det vist til oppdatert informasjon om sjøfugl basert på registreringene i SEATRACK, men det bør i
tillegg også innhentes mer konkret og dekkende informasjon om de ulike sjøfuglartenes bruk av
området gjennom kalenderåret. Dette bør blant annet skje gjennom prosjektspesifikke
konsekvensutredninger for de ulike delområdene som søkes utbygd.
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Det er også viktig å påpeke at det foregår et omfattende og lite kartlagt trekk av vadere og spurvefugl
i havområdet vest for Utsira, og at det går en direkte trekkrute gjennom dette området mellom
Sørvest-Norge og Storbritannia. Ut ifra det antall spurvefugl som årlig registreres på fuglestasjonen
Utsira, er størrelsen på det direkte trekket over havet til og fra Storbritannia betydelig. Svært mange
spurvefugler og vadere trekker om natten, og vil kunne få problemer som følge av kollisjonsfare og
generell distraksjon knyttet til lyssatte installasjoner i havet.
På bakgrunn av den begrensede kunnskapen man har om fugletrekket gjennom området for Utsira
Nord, bør man så tidlig som mulig i utbyggingsfasen gjennomføre radarstudier for å få bedre
kunnskap om omfanget og forløpet av dette trekket. FNF mener også at det bør vurderes å plassere
utbyggingsfeltene slik at det skapes en inngrepsfri korridor gjennom området i retning øst-vest, og
som kan bidra til å redusere barriereeffektene for de fuglene som trekker i disse retningene
henholdsvis vår og høst.

Samlet belastning
METCentre sitt demonstrasjonsanlegg utenfor Karmøy er i dag på 3 turbiner og har inne søknad til
behandling om inntil 7 turbiner ved sitt anlegg. Demonstrasjonsanlegget ligger mellom Utsira og
Karmøy, midt i hovedkorridoren for trekkfuglene langs norskekysten. En eventuell utvidelse av dette
testsenteret vil etablere en vesentlig fluktbarriere i den andre hovedleden for trekkende fugl langs
norskekysten – den som går i retning nord-sør. I lys av at disse to havvindsatsingene ligger såpass
nær hverandre og begge har potensiale til å påvirke fugletrekket negativt, mener vi at prinsippet om
samlet belastning må komme til anvendelse. FNF mener derfor at deler av Utsira Nord bør settes av
til et testområde som kan overta for MET-Centre sitt anlegg utenfor Karmøy. Kunnskapen om
flaggermus og fugleliv som samles inn ved MET-Centre skal deles med utbyggere på Utsira Nord.
Dette skal brukes som et supplement i kunnskapsgrunnlaget før en evt. utbygging.
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