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Vedlegg 2  
Innspill til områdene som er pekt ut som mest egnet for vindkraft (inkl. bilder, 
kart mm) samt erfaringer fra Rogaland og innspill til konsesjonsprosessene  
 
Innhold: 
s. 1 – Erfaringer med vindkraftutbygging i Rogaland 
s. 2 – Konsesjonsapparatet – anbefalinger og erfaringer så langt 

s. 2 – Anbefalinger 
s. 3 – FNF Rogalands erfaringer med prosessene til nå 

s. 6 – Innspill til områder utpekt som ‘mest egnet for vindkraft’ i Rogaland (m kart og bilder) 
 s. 6 – Innspill til område Vest-Agder og Rogaland 

s. 10 – Innspill til område Sunnhordland og Haugalandet  
s. 17 – Bilder fra vindkraftutbygginger i Rogaland og Vest-Agder – et utvalg 

 

Erfaring med vindkraftutbygging i Rogaland  

FNF Rogaland har gjentatte ganger kritisert NVE for ikke å følge Fylkesdelplanen for vindkraft i 
Rogaland (2007) i forbindelse med utdeling av konsesjoner. Planen var meget ambisiøs og la opp til 
at det kunne bygges ut inntil 3 TWh i Rogaland. Status i dag er at det er innvilget over 4 TWh og 70 % 
av anleggene ligger innenfor definerte nei-områder i planen. Dette bekrefter det NVE har gjentatt 
muntlig på en rekke møter; de ønsket i liten grad å forholde seg til Fylkesdelplanen.  
 
Det er positivt at det arbeides med Nasjonal ramme, men vi opplever at en mulig plan for vindkraft i 
Norge kommer for sent for Rogaland. I fylket er det allerede avsatt 110 km² til vindkraftproduksjon. 
Flere organisasjoner i FNF-Rogaland mener at konsesjonene til flere av anleggene burde vært trukket 
tilbake. Dette gjelder konsesjonene til Gilja, Sandnes, Faurefjell, og tre kraftverk i Tysvær. De bør 
være gjenstand for nye utredninger som følge av endrete planer med installasjon av større turbiner, 
eller fordi oppdatert kunnskap viser at tidligere konsekvensutredninger er mangelfulle. I tillegg ser vi 
med stor bekymring på hva som nå utfolder seg på Vardafjell med mulige endringer av leverandører 
og turbintyper som kan forverre plagene med støy og lysforurensing for vindkraftnaboer. 
 
Rogaland er et fylke med en høy produksjon av fornybar energi. 77 % av vannkraftpotensialet er 
allerede bygget ut (Rogaland Fylkeskommune 2014). I tillegg er nå 110 km² øremerket produksjon av 
vindkraft. Gjennom vindkraftutbyggingen opplever vi nå at verdifulle natur- og friluftsområder 
bygges ned i et forrykende tempo. I NR savner vi et større fokus på samlet last og vurdering av 
sumvirkninger av eksisterende og nye vindkraftverk.  

 
Naturinngrepene blir større enn det utbygger søkte om 
Den voksende, sterke motstanden mot vindkraftanlegg på land i Norge viser at folk flest har ikke vært 
forberedt på de store naturinngrepene og negative virkningene som følger med vindkraftanlegg, 
spesielt i kupert terreng. Mange som tidligere var positive til vindkraft endrer syn når de ser de store 
naturinngrepene som åpenbart aldri vil bli tilbakeført til det opprinnelige landskapet. 
 
I Rogaland har vi erfart at inngrep er blitt betydelig større enn det utbygger søkte om og senere 
beskrev i detaljplaner. Her vil vi trekke fram eksempler fra to anlegg; Egersund vindkraftverk og 
Måkaknuten vindkraftverk. 
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I sin søknad anslo Norsk Vind Energi AS at et areal på 120-180 dekar ville bli beslaglagt 
med oppstillingsplasser, interne veier med mer i vindkraftanlegget. Status viser at arealet ble 3 
ganger høyere enn i søknaden, Vi er også kjent med at familien Svalestad-Nodland aldri fikk 
nabovarsel om vindkraftanlegget. Utbygger hadde brukt gamle kart der huset ikke var inntegnet. 
Resultatet er at nærmeste turbin ligger kun 500 m fra huset og de er sterkt plaget av støy. Målinger 
fra et eksternt firma anslår støy på hele 50 dB! Norsk Vind Energi er pålagt av Fylkesmannen i 
Rogaland å utføre nye målinger innen mars 2019. Resultatet er foreløpig ikke kjent.   
 

Måkanuten vindkraftverk – økning av 33 MW installert effekt uten ny 
konsekvensutredning  
Måkaknuten vindkraftanlegg søkte NVE om å få øke installert effekt fra 66 MW til 99 MW. Dette ble 
godkjent uten krav om ny konsekvensutredning til tross fra at anlegg på mer enn 10 MW må 
konsekvensutredes. Saken ble påklaget til OED av FNF Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Etter 
at anleggsarbeidet stoppet opp ca. tre uker i påvente av en kort og lite grundig tilleggsutredning i 
forhold til fugl, fikk utbygger fortsette utbygging. FNF Rogaland påklaget saksbehandlingen i OED til 
Sivilombudsmannen. 
 
Erfaringskunnskap bør bli et viktig bidrag fra Rogaland inn i den videre vurderingen av vindkraft på 
land i Norge. Erfaringene fra bla. Egersund og Måkaknuten har bidratt til at FNF Rogaland har mistet 
tillit til hvordan utbyggingen av vindkraft foregår i Norge.  

 
Konsesjonsapparatet – anbefalinger og erfaringer så langt 
 
FNF Rogaland har vært involvert i vindkraftsaker i ca. 15 år direkte eller via enkeltorganisasjoner. Vi 
har hatt blandede erfaringer med å delta i prosessene og har for det meste opplevd et alvorlig 
underskudd på demokratiske rettigheter og på kunnskap blant politikere og folk flest. Også i 
organisasjonene har det tatt lang tid å kunne sette seg inn i hva inngrepene ville bety og mulighet for 
å påvirke underveis. Gjennom saksgangen har vi fått innblikk i prosesser med sjokkerende mangler 
og det vi også til tider mener er direkte ulovlig. Noe av dette har vi også fremmet for 
sivilombudsmannen i forbindelse med Måkaknutensaken, allerede nevnt.  
 
NVE kommer nå med nye føringer som vi tar som et signal på åpnere og mer konstruktive og 
rettferdige prosesser for framtiden. Vi mener allikevel at det er viktig for både OED, NVE og flere å få 
et innblikk i hvordan prosessene er opplevd til nå. Vi vil først komme med anbefalinger om 
forbedringer som vil kunne dempe konfliktnivå betraktelig slik Regjeringen ønsker. 
 

Anbefalinger: 

Prosessene må bli langt mer transparente og må sikre reell medvirkning både for vanlige folk og for 
kommuner og fylkeskommune. Dette må starte lenge før melding og søknad. Vi mener at følgende er 
nødvendig hva gjelder prosess og konsesjonsvilkår (listen er ikke uttømmende): 

- Dersom kommuner ønsker vindkraft må områder foreslås utpekt i kommuneplaner i samråd 
med aktuelle myndigheter og med full åpenhet og mulighet for medvirkning 
(ekskluderingsområdene i NR er jo nå et utgangspunkt men må, som nevnt, oppdateres og 
kvalitetssikres inkl. på lokalt nivå) 

- Vindkraftselskapers søk etter arealer må reguleres og må ikke foregå i områder som 
kommunen ikke allerede har pekt ut som mulige områder 
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- Vindkraftselskaper må først ha kontakt med kommunen som forpliktes til å ha 
velpubliserte folkemøter i god tid før avtaler med grunneiere kan komme på tale 

- Evt. avtaler med kommuner må være gjenstand for innsyn  
- Mulighet for tidlig avslag vil spare lokalsamfunn for unødig konflikt og sløsing med ressurser 
- Kommuner og fylkeskommuner må kunne være delaktige i interne bestemmelser og planer 

for områder, enten det er nye søknader eller endringer ved eksisterende kraftverk. 
- Regionalplaner må følges og brukes aktivt inkl. revideringer. 
- PBL må gjøres gjeldende og Energiloven må kobles til denne slik at saksbehandling ved 

vindkraftverk er i tråd med og rettferdig ift. saksbehandling av andre typer saker (dette er 
muligens en av de viktigste endringene som skal til for å redusere konflikt).  

- KU forskriften og EUs KU direktiv må følges og en veileder for vindkraftverk må på plass (med 
høring først).  

- Konsulenter må utpekes av en 3. part som f.eks. kommunen (men utbygger betaler fortsatt) 
- Grundige, periodiske før- og etterundersøkelser av naturmangfold og konsekvenser for 

sårbare arter må være en selvfølge 
- Undersøkelser om naboforhold, helse, og for friluftsliv må også gjøres systematisk for alle 

kraftverk 
- Utsettelser av igangsettelser av konsesjoner må være et unntak og ikke mulig ved 

konsesjoner som be gitt noen år tilbake uten at nye, fullstendige utredninger kreves. 
Likeledes må nye utredninger foretas uansett endringer dersom konsesjonen ble gitt flere år 
siden. Grenseverdiene for antall år bør være del av nye retningslinjer og gjenstand for høring. 

 

 
FNF Rogalands erfaringer med prosessene til nå: 
 
Før melding og før mulighet til innsyn og medvirkning 
Det som skjer en god stund før allmennheten i det hele tatt får informasjon eller mulighet til å 
medvirke er med på å besegle skjebnen til landskap av allmenn interesse og av betydning for langt 
flere enn grunneiere: 
 
Grunneierkontakt 
FNF Rogaland og frivillige i organisasjonene har vært i kontakt med mange naboer og grunneiere 
både før og etter prosjekt har blitt omsøkt eller videre realisert. Det de forteller er nesten ikke til å 
tro er mulig i Norden. Lenge før noe som helst blir offentlig tar vindkraftselskapene kontakt med 
grunneiere i det stille. De går dør til dør med forestillinger om glansbildeprosjekt uten negative 
konsekvenser; bilder (fotomontasjer) har blitt vist av smale, koselige landeveier som ligger fint i 
terrenget fram til små, slanke turbiner. Veiene blir fremstilt som noe positivt, som kan hjelpe med 
dyrehold og nydyrking der en ellers neppe ville fått lov ved søknad til kommunen. Men, mange 
grunneiere har fortalt om trusler og beskjed om at avtaler og kontakt skal hemmeligholdes. Som en 
sa, det var valget mellom ‘pest og kolera’. Sa han nei til turbiner på sin eiendom ville han fortsatt bli 
utsatt for lyd, glimt, skyggekast og mer fra naboens eiendom. Han angrer at han signerte men så 
ingen annen utvei. En annen sa nei, men kraftverket ble bygget allikevel i en sirkel rundt 
eiendommen. Andre vi har vært i kontakt med har følt seg tvunget til å skrive under på avtaler med 
det de opplevde som trusler om ekspropriasjon og det som verre er. Grunneiere blir lovet 
utbetalinger/kompensasjon men får munnkurv og må signere avtaler om taushetsplikt. I en 
kommune angret alle grunneierne etter at de fikk mer kunnskap bla. via frivillige foreninger.  De var 
heldige: Vindkraftselskapet overholdt ikke en frist og dermed kunne advokaten (pro bono via en 
forening) hjelpe dem med å kansellere avtalene. Slike tilfeldigheter kan vi ikke akseptere. 
Kommuner/samfunn må få bred kunnskap og transparente prosesser som medfører forutsigbarhet, 
rettferdighet og reell medvirkning. 
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Avtaler med kommuner 
Vi har fått vite om tvilsomme avtaler mellom kommune og utbygger der kommuner bla. gir fra seg 
reforhandlingsrett, kommunen forhåndsbinder seg til å støtte søknader de ikke har sett, og binder 
kommunen til å avvike fra lovpålagt forvaltningspraksis, for å nevne noen eksempler. Vindkraft er et 
felt som kommunens administrasjon stort sett naturligvis ikke har hatt erfaring med og dette blir 
utnyttet av en pengesterk industri som lover arbeidsplasser og inntekter uten hold. 
 

Melding og utredningsprogram  
Allmennheten og interesseorganisasjoner får først formelt vite om prosjekter ved melding til NVE og 
høring av utredningsprogram. Også da kan mange bli utelatt inkl. naboer og andre grupper uten en 
organisatorisk tilhørighet. FNF Rogaland har også opplevd å bli oversett og ved tilfeldigheter hører 
om hva som rører seg. Allerede i denne fasen er prosjektet kommet så langt og er omfattende nok til 
at det er vanskelig for vanlige folk å sette seg inn i omfang og konsekvenser. Vet naboer hva en KU er 
og hva som bør utredes? De burde ikke måtte kunne detaljene men mange har følt seg tvunget til å 
sette seg inn i kompleksitetene for i det hele tatt å ha en stemme. 
 
Informasjonsmøter 
Disse er regissert av NVE i samarbeid med utbygger, av og til også kommunen. Et ensidig bilde har 
blitt presentert og det har vært liten mulighet for andre å slippe til. Gradvis har vi i FNF og andre 
innbyggere insistert på taletid og mulighet til å gi et mer nyansert bilde. Men, vi opplever fortsatt at 
NVE er talerør for industrien og ikke for alle. De frivillige organisasjonene, bydelsutvalg og 
grasrotsgrupper har etterhvert noen steder klart å organisere egne folkemøter med små midler og 
frivillig innsats. I de mest velstående hyttegrendene klarer godt organiserte velforeninger å informere 
og påvirke i kommunen, noe som ikke er tilfelle i de fleste ‘vindkraftkommuner’ langs kysten.  
 

Samrådsmøter 
I et forsøk på å oppnå bedre medvirkning la NVE opp til at det skulle være samrådsmøter mellom 
utbygger, kommune, grunneiere, naboer, foreninger, og andre for bla. å gi innspill til utredningene. 
FNF Rogaland var invitert med i samrådsgrupper for de to kraftverkene i Sandnes men har ikke fått 
invitasjon til flere siden da. Det var opp til utbygger å invitere og vi opplevde at denne sammen med 
konsulentene dominerte storparten av møtet, mest med informasjon vi allerede var tilsendt. 
Kommuneadministrasjonen, ei heller andre, fikk særlig tid til å komme inn på detaljene som virkelig 
var av interesse. Vi har siden fått vite om stor frustrasjon i kommunen både for hvordan de ble 
behandlet i disse møtene men også i fasene som fulgte. 
 
Konsesjonssøknad og klager 
FNF Rogaland har sendt innspill til de fleste søknader om vindkraft i Rogaland, også noen i 
Sunnhordaland bla. i samarbeid med FNF Hordaland og vedr. Siragrunnen på grensen til Agder. I 
sammenfatningen av kommentarer opplever vi at innspill om natur- og friluftslivsverdier blir 
bagatellisert. I de få tilfellene der en søknad er blitt avslått eller en klage er omgjort er det helt andre 
motiver som har vunnet fram. Utredninger som også påpeker høy konflikt med natur og miljø blir 
også tilsidesatt. Metodikken som brukes er da heller ikke hensiktsmessig for vindkraftverk, noe vi 
også har påpekt i mange uttalelser og som våre lokale KU eksperter går nærmere inn på i Vedlegg 1. 
I denne fasen har vi også fulgt behandling i kommuner og i fylkeskommunen. Vi har allerede omtalt 
fylkesdelplanen og hvordan denne har blitt tilsidesatt. Kommuner har levd i den forestilling at de vil 
få et positivt klimaregnskap (noe som ikke er bevist og langt fra sikkert) og politikere har hatt et 
genuint ønske om å bidra til nødvendige endringer i samfunnet. Overraskelsen kan derfor være stor 
når selvsagte innspill til konsesjonsvilkår ikke blir tatt med. Det demokratiske underskuddet blir 
kanskje først tydelig for flere i denne fasen, men da er mesteparten av løpet kjørt.  
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Befaringer 
Dette er kanskje en av de få fasene i prosessene der vi har inntrykk av at våre budskap har blitt lyttet 
til i noen grad. På en befaring er det ikke utbygger som har regien og deltakere opplever større 
mulighet til å komme med spørsmål og innspill. Det er også en arena der det er mulig å uttrykke 
frustrasjon og sterk bekymring, til og med sorg og redsel, om en får oppmuntring til å dele det en har 
på hjertet. Ulempen er at det er en liten gruppe som er invitert. Mange naboer som vil kunne blir 
sterkt påvirket får ikke bli med. Som høringspart/klageinstans blir FNF eller foreninger invitert men 
det er ikke alltid lett for frivillige styremedlemmer og ressurspersoner å ta seg fri en hel dag, ofte på 
relativt kort varsel, i jobbsammenheng. Koordinator har heller ikke mulighet til å delta på alle 
befaringer og har heller ikke alltid den nødvendige lokalkunnskapen som foreningene har. 
 
Etter konsesjon – MTA, endringssøknader, søknader om utsettelse og behandling i kommuner  
Inntil nylig fikk ikke FNF noen som helst dokumenter, invitasjoner eller høringer etter endelig 
konsesjon. Tilfeldigvis har vi fått nyss i noen videre prosesser, bla. MTA høringer. Vi viser til prosessen 
rundt dette i Måkaknutensaken som ikke er unik i så måte. Mange nære naboer (men ikke nære 
nok…) får ikke beskjed direkte og det er fortsatt tilfeldigheter som råder. FNF og andre 
organisasjoner prøver å bistå dem og andre med det vi kan om prosjektene ved bla. 
endringssøknader, søknad om utsettelse og nylig i klage på dispensasjon fra LNF. Vi opplever fortsatt 
at vi ikke får alle saker sendt direkte til oss men ser bedringer. Vi opplever dessverre at 
saksbehandlingen i NVE ved endringer av prosjektene er fortsatt ikke i henhold til norsk lov og 
regelverk. Kommunene er i skvis og føler seg overkjørt, tør ikke ta opp kampen av frykt for rettssaker 
selv om kommunen har gjort alt riktig. KMDs presisering om kommuners rettigheter i brev ang. 
Frøyasaken kan kanskje hjelpe noe men det er nok de færreste kommuner som har rukket å sette seg 
inn i hva det kan bety for dem. 
 

Anleggsperiode, tilsyn og klager  
I anleggsperioden har frivillige og naboer vært vitne til utallige konsesjonsbrudd. Når vi en sjelden 
gang har ressurser for å påpeke dette får vi ikke svar. Naboer forsøker først dialog med utbygger. Når 
dette ikke fører fram opplever de en ‘runddans’ via NVE. Ved tilsyn i anleggene blir bruddene ikke 
bemerket i den grad de burde. Bruddene får minimale konsekvenser, om noen, for utbygger dersom 
‘vitnene’ er vanlige folk.  
 
Driftsfase, etterundersøkelser  
Det er få prosjekt som er pålagt grundige før- og etterundersøkelser. På Høg-Jæren har en en-
mannsbedrift foretatt noen spredte fugleundersøkelser som har blitt vist til utallige ganger. 
Medlemmer i NOF Rogaland har påpekt manglene i undersøkelsene som f.eks. feil årstid og at 
områdene på utsiden ikke har blitt kartlagt. Smøla er det eneste vi har som kan si noe om de virkelige 
konsekvensene for visse arter. På Lista har vi rapporter om lyd og bevis for at den samfunnsmessige 
prisen er for høy men vindkraftselskapet har ikke måttet gjøre noe for å avbøte resultatet av 
målinger og beviselig helserisiko. Med alle vindkraftverkene som nå er i drift, dersom vi hadde hatt 
strenge krav til undersøkelser, kunne vi ha hatt svar på en del av det som etterspørres ifm. høring av 
Nasjonal ramme. Det er ikke for sent, ei heller urimelig å kreve dette nå. 
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Innspill til områder utpekt som «mest egnet for vindkraft» i 
Rogaland 
 
FNF Rogaland har allerede kommet med en rekke faglige innspill til Nasjonal ramme for vindkraft i 
forbindelse med høringen i 2018. Disse vurderingene er lagt ved (Vedlegg 3). Før det har FNF 
Rogaland og flere organisasjoner kommet med faglige innspill og stedskunnskap i forbindelse 
søknader om vindkraftverk og vannkraftverk.  
 
De områdene som NVE og OED allerede har avvist som uegnet både for vindkraft og vannkraft må 
inngå i ekskluderte områder. Vi mener at eksklusjonskartene er nyttige og kan brukes videre i andre 
sammenhenger enn bare ved vurdering av vindkraft. Kunnskapen som er opparbeidet gjennom 
tidligere prosesser og utredninger må tas med videre.  
 
De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonenes videre innspill her med kunnskap om områder, 
landskap, arter og aktivitet er langt fra uttømmende. Det varierer stort hva FNF organisasjonene har 
mulighet til å spille inn i en så kompleks prosess som denne. Bidragene her er for det meste avhengig 
av medlemmer som bruker fritiden sin til å bidra med sin lokalkunnskap. Manglende fokus på et 
område eller type aktivitet betyr ikke at det ikke finnes verdier i disse områdene også. Det peker 
heller på at disse områdene må omfattes av grundigere undersøkelser slik vi allerede foreslår i 
høringsuttalelsen.  
 
 
Følgende er innspill om de to områdene i Rogaland: 
 

Fugl og myr – begge områder 

Kunstige lufthindringer, som vindkraftverk, vil alltid representere en potensiell trussel for fugl. 
Studier viser at vindturbiner vil kunne utgjøre potensielt stor kollisjonsfare hvis de legges til skrenter 
med oppdriftsvinder, naturlige trekkruter, hekkeplasser og rike habitater med god næringstilgang. 
Eventuelle vindkraftverk i disse områdene vil utgjøre en kollisjonsfare og mulig barriere for fugl, 
dersom de blokkerer matsøk- og hvileområder. Det kan forventes at fugl vil velge å fly i høyder hvor 
energiforbruket er minst mulig, noe som vil variere mellom arter.  
 
Kollisjonsfare er sterkt koblet til flygehøyde gjennom trekket. Her tyder forskning på at majoriteten 
av trekkene skjer på høyder som ligger over rotorens sveipeområde, men at mange arter regelmessig 
flyr ved lavere høyder når de foretar lokale matsøk eller i forbindelse med stopp på hekkeområder 
eller overvintringsområder. Det er også observert en lavere flygehøyde gjennom vårtrekkene, og at 
mange arter da kommer innenfor rotorsveiparealet. Flygehøyde vil også variere med endringer i 
værforhold og tid på døgnet. Med den utvikling det har vært i høyde på turbinene og sveipeareal, er 
det grunn til å tro at kollisjonsfaren for en rekke fuglearter har og vil øke betydelig.  
Nedenfor er det pekt på sårbare fuglearter som kan være truet av framtidig vindkraftutbygging i de 
to områdene som NR har pekt ut i Sunnhordland og Haugalandet og Vest-Agder og Rogaland. Ved 
påpeking av rødlistede arter, gjelder dette de geografiske områdene i Rogaland.  
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Innspill til område Vest-Agder og Rogaland 
 
Den nordvestlige delen er ikke egnet for vindkraft, og det må tas ut av NVEs nasjonale ramme 
grunnet store natur- og friluftsinteresser og som viktige naturtyper for lagring av klimagasser 

Fjellområdet strekker seg inn i Sirdalen kommune og vårt høringssvar avgrenses seg mot øst mot 
Sirdal og Sirdalsvatnet.  Det faglige grunnlaget for at området må tas ut som mest egnet for vindkraft 
er godt dokumentert av ulike myndigheter: 
 
Fjellområdene sør for Hunnedalen er regionalt viktige friluftsområder (FINK 2004, Regional plan for 
friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024). Vi viser også til innspill om verdier til NR i 2018, vedlegg 4. 
I Forslag til supplerende vern (2019) fra MD er Kvitladalen – Bjordal er foreslått som nasjonalpark. En 
nasjonalpark er totalt uforenlig med etablering med vindkraftverk i nære omgivelser. 
Det største inngrepsfrie naturområdet (INON) i Sør-Rogaland ligger innenfor det som var 
analyseområde 13 og det er et av de få områdene i Rogaland med villmarkspreg. Det er umulig å 
finne avbøtende tiltak som hindrer at villmarken forsvinner hvis det bygges vindkraftanlegg i eller 
nær villmarken. 
 
I «Vakre landskap i Rogaland» (2009) er Austdalen, Kvitladalen, Bjordal og tverrdalen nordover fra 
Bjordal forbi Brattabø til Store Myrvatnet er klassifisert som vakkert landskap.  
Deler av området ligger tett opptil Frafjordheiene landskapsvernområde og eventuelle 
vindkraftanlegg vil ha en stor negativ virkning for dette.  
 
Fra Øvstabødalen–Hunnedalen-Sinnes i nord til Gyadalen–Tonstad i sør 
Området mellom Øvstabødalen-Hunnedalen 
i nord og Gyadalen i sør er preget av 
parallelle markerte daler i NØ til SV med 
enkelte mindre markerte tverrdaler i N-S 
retning. Ferdselsveiene gjennom all tid har 
fulgt disse dalstrøkene. Utgravninger ved 
Stora Myrvatn viser spor etter 
reinsdyrjegere helt tilbake til eldre 
steinalder. Det er rike spor etter gamle 
drifteveier, hellere og jaktplasser i hele 
området og mange av disse er beskrevet og 
godt bevart. 
Dette er et attraktivt, regionalt viktig 
friluftsområde. I hjertet av området ligger 
STFs 3 hytter Kvitlen, Støle og Tomannsbu. 
Disse er bundet sammen med et rutenett 
med merkede løyper og tilrettelagte 
parkeringsplasser i alle himmelretninger. 
Løypene følger i mange steder de gamle 
driftevegene i området.   
 
Kvitladalen er en av de best bevarte og vakreste fjelldalene i Rogaland. I daldraget er klare spor fra 
avsmeltingen på slutten av siste istid. Ved Langavatn er det en markert og godt bevart israndterrasse 
som ble dannet på slutten av istid. Rett øst for vannskillet mellom Støle og Skreå ligger store partier 
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med sand. Disse er rester etter en sjø som ble demmet opp mellom den smeltende 
isbreen i Sirdalen og vannskillet mot øst.  
Langs hele daldraget - fra Skreå i nordøst til 
Austdalen og Eik i sørvest, ligger mange synlige 
kulturminner fra minst 7 århundres gårdsdrift 
tilpasset fjelldalens klima og naturressurser. I 
særstilling er det gamle gardsanlegget på Kvitlen 
med 5 hustufter, geil og gardfar med spor av 
gardsdrift helt tilbake til middelalderen og fram 
til 1935 da garden brant ned og de siste 
beboerne flyttet. Turistforeningens moderne 
hytte Kvitlen fra 2015 ligger kun et par hundre 
meter fra det gamle gardstunet.  
Det er en T-merket turløype gjennom hele 
daldraget. Turisthytta på Støle ligger vakkert til 
på en lav høyde med vid utsikt over den frodige 
Øyestøldalen. Langs stien over myrslettene 
stikker det noen steder fram fururøtter fra en 
gang da klimaet var varmere for ca. 5000 år 
siden. Fra Støle går stien bratt opp til mer 
småkupert terreng med flotte, blanke bergsider i 
rosa og grå granitt og frodige forsenkninger. 
Underveis til turisthytta på Tomannsbu kommer 
man inn på den gamle drifte- og handelsvegen 
fra Skreå til Hunnedalen.  og med kryssende 
løyper mot nord og sør. 
Støle, Tomannsbu og Kvitlen er blant STFs mest 
besøkte og lett tilgjengelige hytter. De brukes til 
overnatting hele året, men Tomannsbu har 
mest besøk om vinteren i og med at den ligger 
høyt nok til at det er en lang skisesong. Alle 
hyttene er i tillegg populære turmål for 
dagsturister. I nær tilknytting til området er det 
store hyttefelt med private hytter i Hunnedalen, 
Sirdal og på Stavtjørn som bruker området mye.  
 
De fleste ferdselsårene følger daldragene, men 
toppene er lett tilgjengelig fra mange hold, og 
det gir en fantastisk flott opplevelse å komme opp på høydedragene på fine dager. Her er det 
vekslende mellom bart fjell små vann og gras- og myrterreng. Høydedragene er mye brukt til skiturer 
og toppturer. 
Det kuperte terrenget med alle småvannene vil bli fullstendig ødelagt av moderne vindkraftverk. 
Uansett hvor du er i denne heia vil du på en fin sommerdag allerede se vindkraftanleggene i Egesund 
og Sokndal. Når Tonstad, Bjerkreim og Måkaknuten vindkraftverk står ferdig, vil man også se disse. 
Det er imidlertid de naturinngrepene som skjer innenfor og i nær omkrets til vindkraftanleggene som 
er så ødeleggende for all tid. I dette kuperte terrenget vil vindkraftanlegg være totalt ødeleggende 
for natur- og friluftsinteressene.  
Vi vil spesielt påpeke at vindkraftanlegg i disse kuperte fjellene er uforenlig med friluftsliv i 
vinterhalvåret. Av erfaring svinger temperaturen her ofte rundt null, og med det øker faren for iskast 
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fra rotorbladene. Vi forventer at vindkraftanlegg av sikkerhetshensyn raskt vil bli stengt 
for publikum og at allmennheten taper tilgang til disse fjellområdene i høysesongen om 
vinteren. 
 
Fra Kvitladalen strekker det seg sammenhengende urørt natur videre inn i Skreådalen i Sirdal 
kommune. Nylig fikk Sira-Kvina Kraftselskap avslag på søknad om en dam i Ytre Skreåvatn. NVE 
begrunnet avslaget i 2018 med hensyn til natur og friluftsliv. Vi mener hele området bør tas ut av NR 
med en tilsvarende begrunnelse. 
 
Sør for Gyadalen - Tonstad  
I motsetning til lenger nord er det ingen utpregede retninger i fjellstrukturen sør for Gyadalen. Den 
mest markerte geologiske strukturen her er Sirdal og Sirdalsvatnet som danner et skarpt skille mot 
øst. Bjørkeskogen dominerer og gir gode levekår for småvilt og storvilt, langt mer enn i heiområdene 
lenger nord. Nord i Vigelandsheia er det svært myrlendt rundt småvannene, og sammen med 
bjørkeskogen gir dette svært gode leveforhold for bever. Gården Sætra er et godt utgangspunkt og et 
mye brukt samlingspunkt for turer hele året for folk i Egersund, Sokndal og Lund kommuner. I 
området er det mye rester etter gamle støls,- drifte og ferdselsveier.  
 
Klatreparadis for Rogalendinger og for turister 
I område Vest-Agder og Rogaland er det et stort antall klatrefelt som er utviklet over lang tid av 
privatpersoner uten økonomiske vederlag. Bratte Rogalands Venner vil sende inn en oversikt over 
områdene i egen uttalelse. Klatrefeltene finnes for alle greiner av klatring som sport, 
friluftslivsaktivitet og naturopplevelse. Rogaland har et klatremiljø og områder for klatring i 
verdensklasse. Vindkraft er ikke forenlig med klatring og vi har allerede opplevd at gode områder har 
gått tapt. Klatrere komme fra hele Europa og fra land enda lenger borte. Klatring er blitt en viktig del 
av norsk naturbasert turisme med tilreisende som tar seg god tid. Større landskapsområder med 
urørt preg og et profesjonelt miljø er viktige for denne gruppen.  
 
Villrein, jakt, fangst og fiske 

Områdene langs Rogalands grenser og inn i Sirdal og omegn mot øst er et svært viktig villreinområde, 
men sterkt truet av utbygginger inkl. vannmagasiner, turisme, hyttebygging, veier osv. 
Vi viser her til Miljødirektoratets grundige og svært gode dokumentasjon om utbredelse og statistikk.  
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/hjortevilt/villrein/    
 
I det siste tiåret har hjorten trukket høyrere til fjells og finnes nå i store deler av det skogbevokste 
området i Rogaland/Vest Agder. Elgbestanden er relativt stor, finnes fra de dypeste daler til de 
høyeste topper, og øker i utbredelse. Rådyr finnes det mye av helt opp til Holmevatn i Øvre Sirdal, 
men den sliter over 500 meter. Orrfugl finnes i hele området, i begge fylker, og klekker opp til 800 m. 
Og ikke minst, rypen som er selveste kronjuvelen i disse fjellområdene og Sirdals store stolthet og 
symbol i kommunevåpenet. Helt tilbake til 1800- tallet har jakt og fangst vært avgjørende for en stor 
del av økonomien i grendene, og selv i dag betyr den enormt for bøndenes inntekter. Gerhard 
Heiberg var en av de første som innså verdiene av hva jakt, fangst og fiske i disse ville heiene ville 
bety i framtiden og kjøpte opp store områder som så ble forvaltet. Jakt og dens ringvirkninger mtp 
inntekter er veldig avgjørende for at Sirdal i dag framstår som et mekka for turglade folk som søker til 
fri og så uberørt natur som mulig. Områdene utpekt i Nasjonal Ramme i grenseområdene mellom 
Vest Agder og Rogaland har allerede på nasjonalt nivå bidratt til en stor andel av energi tilførselen til 
Norge, spesielt innen vannkraft, og med dette også til fragmentere og fortrenge jaktbare arter og 
annen vilt. Vi mener det vil være fullstendig uansvarlig å tillate ytterligere utbygging som truer de 
resterende bestandene. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiljostatus.miljodirektoratet.no%2Ftema%2Farter%2Fhjortevilt%2Fvillrein%2F&data=02%7C01%7CKarlJohnny.Braut%40conocophillips.com%7Cf9fb6725710f42d0609c08d739bebd75%7Cb449db5ea80a48eba4c23c88bb78353b%7C0%7C0%7C637041365411370801&sdata=NJwfXdC2zU373XKv%2FGegZkOgFM0weOcmWdsgjl1d8UA%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiljostatus.miljodirektoratet.no%2Ftema%2Farter%2Fhjortevilt%2Fvillrein%2F&data=02%7C01%7CKarlJohnny.Braut%40conocophillips.com%7Cf9fb6725710f42d0609c08d739bebd75%7Cb449db5ea80a48eba4c23c88bb78353b%7C0%7C0%7C637041365411370801&sdata=NJwfXdC2zU373XKv%2FGegZkOgFM0weOcmWdsgjl1d8UA%3D&reserved=0
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Området er viktige trekk- og hekkeområder for rovfugl og flere sårbare arter 
De store dalførene, f.eks. Sirdal, har stor betydning for både vår- og høsttrekket. For øvrig foreligger 
det lite kunnskap om trekk-korridorene i det utpekte området i disse delene av Vest-Agder og 
Rogaland. Det vi vet er at Bjerkreimsheiene er et svært viktig overvintringsområde for unge 
kongeørner. Vi vet også at deler av det området som NR har pekt ut i denne delen av landet, inngår i 
det som er et kjerneområde for hubro. Omfanget er ikke kjent, men deler av området har høy tetthet 
av hubro.  
 
Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo (red.) 2015) gir en oversikt over fuglearter som vurderes 
å være truet i Norge. Artsobservasjoner viser at det utpekte området har en rekke rødlistede 
hekkefugler. Det gjelder Gjøk (NT), Lirype (NT) (som også er nasjonal ansvarsart), Sivspurv (NT) 
Blåstrupe (NT) (nasjonal ansvarsart), Stjertand (VU), Svartand (NT), Bergirisk (NT) (nasjonal 
ansvarsart) og Fjellrype (NT). Videre kan også nevnes Gulspurv (NT), Rosenfink (VU) og Dverglo (NT). 
Lista er ikke uttømmende, men viser noe av omfang og variasjon i rødlistede fuglearter.  
Det er også gjort observasjoner av Polarsisik (nasjonal ansvarsart), Furukorsnebb (nasjonal 
ansvarsart), Jaktfalk (NT) (nasjonal ansvarsart), Fiskeørn (NT), Lappspurv (NT) (nasjonal ansvarsart) og 
Dobbeltbekkasin (NT) (nasjonal ansvarsart) i det området NR har pekt ut i høringsforslaget.  
Kunnskapen om omfanget av rødlistede fuglearter er fortsatt svært mangelfull, men 
artsobservasjoner gir holdepunkter for å kunne hevde at omfanget også er stort i dette området. 
Norge har gjennom Bonn- og Bern-konvensjonene et særskilt ansvar for å ivareta bestandene av 
nasjonale ansvarsarter. Vi har over pekt på noen av de forekommende nasjonale ansvarsartene.  
 
Gilja vindkraftanlegg burde aldri ha fått konsesjon 
I det Nordvestre hjørnet av området ligger Gilja vindkraftanlegg som fikk konsesjon i 2008. Etter FNF-
Rogalands vurdering burde dette anlegget aldri fått konsesjon grunnet store konflikter med 
friluftsinteressene, lite grundig konsekvensutredning og konsekvenser for vannforekomstene. NVE og 
Gjesdal kommune avventer detaljplan for den endelige utbyggingsløsningen fra utbygger. 
Betydningen av området i forhold til friluftsinteressene er godt oppsummert av Jarle Martinsen i STFs 
turhåndbok fra 1992: «Denne turen (fra Giljastølen) bringer deg opp på et bølgende høyfjellsplatå 
som strekker seg kilometervis i alle retninger. Dette er et terreng som vel må være så nær det ideelle 
som en turgåer kan ønske. Et naturlig mål for turen vil blant annet være Vallresknuten, hvor du fra en 
høyde på 884 m har et rundskue som du sjelden har sett maken til».   
 
 
 

Innspill til område Sunnhordland og Haugalandet  
 

Områdene på Haugalandet og influensområder er ikke egnet for vindkraft grunnet 
regionale friluftslivsinteresser, fugletrekkruter av internasjonal betydning og mange 
områder med naturtyper som til sammen er vesentlig for lagring av klimagasser. 
 
Innspill til dette området vil også komme fra FNF Hordaland. Her omtaler vi Haugalandet som 
strekker seg inn i Sunnhordland og de områdene som er omfattet av Haugesund Turistforenings 
hytter og løypenett, sammenhengende jakt- og fiskeområder og interesser på tvers av flere FNF 
organisasjoner.  
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Viktige og sårbare forekomster i mange områder utgjør et viktig nettverk for 
fugl 
Innenfor det utpekte området er det viktige forekomster av blant annet hubro, havørn, kongeørn, 
spurvefugl, spettefugl, hønsefugl og storlom. Området som er utpekt i NR, er både stort og svært 
variert når det gjelder naturtyper. Mange små naturområder står økologisk i sammenheng, og utgjør 
et viktig nettverk for fugl. Det gjør også at omfanget av rødlistede fuglearter i området er stort. 
Artsobservasjoner (www.artsobservasjoner.no) gir en indikasjon på omfanget. I Rogalandsdelen av 
det utpekte området, er det registrert 28 rødlistede fuglearter som hekker i området. I tillegg 
kommer minst 10 rødlistede arter som er observert på trekk, overvintring eller på næringssøk.  
 
Selv om kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, synes omfanget av sårbare fuglearter å være betydelig.  
Miljødirektoratet foreslo å ekskludere de vestre delene av det utpekte området, blant annet på 
grunn av fugletrekk, noe NVE valgte å ikke imøtekomme i sitt høringsforslag. NVE peker imidlertid 
selv på i høringsforslaget at tiltak som kan påvirke den nasjonale eller regionale bestandsutviklingen 
for arter oppført på rødlista, i hovedsak bør unngås. Etter vår oppfatning er omfanget av sårbare 
fuglearter så stort i dette området, at vi vil fraråde at det inngår i NR.  
 

Stor variasjon i landskap og naturtyper, betyr at det er omfattende myrområder i det 
utpekte området  
I Ingeriddalen er det intakt lavlandsmyrsystem, med mye myr og kysthei/borealhei. Både 
adkomstveier og internveinett som element i framtidige vindkraftverk i dette området, vil måtte 
krysse myrområder og andre våtmarker med påfølgende fare for langvarige lekkasjer av Co2. Dermed 
står vinningen i fare for å gå opp i spinningen. Forskning har videre påvist at noen av de aller høyeste 
kollisjonstallene er funnet i tilknytning til våtmark og andre vanntilknyttede miljøer, bl.a. myr. 
Topografi, vindforhold og soloppvarming har stor betydning for kollisjonsfare i ulike områder. 
 

Frilufsliv og landskap 
Haugesund Turistforening har sterke interesser med et utstrakt løypenett og mange hytter. 
Friluftsrådet Vest har tilrettelagt for lokal utfart både på Ølen-siden (Opheim) og Sandeid-siden, med 
lysløyper, parkering og annen friluftslivstilrettelegging. Etne kommune er jo i Hordaland fylke, men 
området ligger delvis i Vindafjord kommune som er i Rogaland – og pga synlighet vil også utbygging i 
Sandeid/Vikedal/Imslandsfjellene påvirke dette området visuelt.  
 
Vi viser til tidligere innspill i 2018 og mener det er viktig å supplere med verdier som hittil er oversett. 
Vi har en litt skjult (og under-rapportert) naturskatt i nord-fylket og som det er svært viktig å 
informere om. Når dette området er utpekt i ‘egnet område for vindkraft’, stikk i strid med 
fylkesdelsplanen for vindkraft, er det tydelig at kunnskapen mangler. FNF mener at hele delområde 
på Haugalandet, som i tillegg til de fjellområdene beskrevet her også omfatter Olali-området og 
Haugesund Turistforenings største og mest besøkte hytte, må vurderes sammen og dermed må tas ut 
av NR i sin helhet. Beskrivelsen av området, Imsland og Vikedalfjellene følger. 
 
Et annet viktig natur- og friluftslivsområde som må fremheves er Grytenuten og landskapet rundt. 
NVE har nemlig klart å legge dette, mange vil kalle et ikonisk fjell i Rogaland  («midtpunktet» i fylket), 
inn i NR delområde for Sunnhordland og Haugalandet.  
 
Tidligere har også Døldarheia og Bukkanibba blitt avvist ved søknad om vindkraftutbygging og må 
derfor også vises som ekskluderte områder i NR. I avslaget til Døldarheia vindkraftverk fremhevet 
NVE bla. følgedne: ‘Etter NVEs vurdering vil en eventuell utbygging av Døldarheia vindkraftverk endre 
landskapskarakteren i planområdet og enkelte deler av influensområdet. Fjellområdet hvor 
vindkraftverket planlegges er et dominerende fjellplatå på Haugalandet med Akslatoppen som en 

http://www.artsobservasjoner.no/
http://www.artsobservasjoner.no/
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viktig del av områdets stedsidentitet. 
Atkomstveier til både vindkraftverket 
og nettilknytningen vil etter vår 
vurdering gi betydelige visuelle 
virkninger for nærliggende områder. ‘  
 
OED sin endelige avgjørelse om å ikke 
tillate vindkraftverk på Bukkanibba 
var bla. grunnet som følger: ‘Etter 
departementets vurdering er det 
først og fremst planområdets nærhet 
til bebyggelse og nærheten til 
etablerte turområder som begrunner 
denne konklusjonen.’ 
 
 Når det gjelder konsesjonene i 
Tysvær som vi mener bør trekkes tilbake viser vi til Hubrorapporten på bestilling av NVE og store 
natur- og friluftslivsverdier ellers, også disse i nærhet til bebyggelse og aktivt brukt som 
nærturområder.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imslands/Vikedalsfjellene – en beskrivelse av landskap, natur og friluftsliv 
Imslands- og Vikedalsfjellene i Vindafjord kommune grenser til Etnefjellene og Saudafjellene i nord 
og mot Suldal i øst og som en del av et sammenhengende fjellområde som strekker seg inn mot 
Seljestad. Fjellene er en del av et klassisk fjord/fjell-landskap og er svært synlige fra Korsfjorden-
bassenget og Vindafjorden. Fjellene omkranser sammen Grytenuten på Ropeidhalvøya den vakre 
Vindafjorden. Grytenuten er et svært mye brukt turmål og ligger svært sentralt og synlig i 
Boknafjord-bassenget og gir utsikt til praktisk talt hele fylket. I nordøst avgrenses fjellene av 
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Vikedalsdalen med Fjellgardsvatnet og fjellene inn mot de regionalt viktige 
friluftsområdene/løypenettet som drives av Friluftsrådet Vest og som går inn til Olali-
hytta som drives av Haugesund Turistforening. Sentrale fjellformasjoner i området er Hjort mellom 
Ølmedal og Vikedalsdalen, Horgjå med Horganuten mellom Støladalen og øvre deler av 
Vikedalsdalen, nutene videre inn mot Etne/Saudafjellene, Kaldanuten og Akslandsnuten øst for 
Støladalen. Hele dette fjellområdet er i dag svært urørt og en utbygging med vindkraft vil således 
dominere store områder visuelt og bygge ned store verdifulle områder med urørt natur/villmark som 
har stor verdi for regionalt og lokalt friluftsliv.  
 

Området har geologisk mye 
innslag av fyllitt og således er 
næringsrikt med mye 
vegetasjon. Det er rikt på 
biodiversitet og et intakt fjell- og 
dalområde med store og viktige 
naturverdier, samt 
kulturinteresser. Sentralt i 
området er den vakre 
Støladalen som strekker seg fra 
Ølmedal og inn til Damsvatnet . 
Dalen har som navnet antyder 
historisk sett vært brukt til 
stølsdrift. Sentrale støler er 
Myrstølen, Hellestølen og 
Levardshidler. Området har flere 
turløyper som går inn fra flere 
kanter langs Vindafjorden og er 
mye brukt turområdet. Det 
ligger i dag 15-20 støler/fjellbuer 

i  
Støladalen som i dag brukes mye ifb med jakt- og friluftsliv. Fjellområdene rundt Støladalen (Horgjå, 
Hellehaug, Svartenut, Gullvassnuten, Trollabotn-nuten, Kaldanuten) er gode områder for småviltjakt. 

Alle randområdene i dalsidene rundt de 
nevnte fjellområdene har store 
bestander av hjort og er mye brukt til 
jakt.Kaldamyrane ved foten av 
Kaldanuten er et kjent og viktig område 
for hjort i parringstiden. Ulike lokale 
stammer trekker i parringstiden inn her 
for å «utveksle gener». Hjort er både 
brukt som frilufts/jakt- og 
turområdeområde og svært synlig fra 
Korsfjordbassenget. Fra Horganuten, 
Trollabotn-nuten og Kaldanuten er det 
en praktfull utsikt, se bilder fra 
Horganuten neste side. Ved normal god 
sikt kan man tydelig se Folgefonna og 
Rosendalsalpene mot nordøst, 
Stovegolvet på Stord mot nord og 
vestover kan man se helt til Utsira i 
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klarvær. En kan se Nord-Jæren med Stavanger, store deler av Boknafjorden og store 
deler av Ryfylkeheiene med Såtå/Snønuten mot sør og øst. Fjellområdet er i dag uberørt 
av utbygging og ingen kraftlinjer går gjennom området og således et villmarksområde med høy 
tilgjengelighet.  
 
Noen utvalgte bilder fra Imslands/Vikedalsfjellene 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horganuten – utsikt mot nordøst med øvre deler av Vikedalsdalen og med Folgefonna og 
Rosendalsalpene i bakgrunnen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedlehaug– utsikt mot vest ned mot Støladalen med Ryfylkebassenget og Grytenuten i bakgrunnen  
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Øvre deler av Støladalen med stølene på Levardshidler. Trollabotnnuten i bakgrunnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvre deler av Støladalen med deler av Kaldanuten og Sellandsnuten i bakgrunnen. Kaldamyrane ved 
foten av Kaldanuten. 
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Nedre deler av Støladalen med Vasstølsvatnet i forgrunnen og Kaldanuten i bakgrunnen. Horgjå 
skimtes til venstre. 

 
 

 

 
…….. 
 
Kilder 
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Bilder fra kraftverkene – et utvalg 
 

 
Vardafjell i Sandnes kommune – slutt på turglede 
 

 
Tonstad vindkraftverk i Sirdal – legg merke til den store trucken oppe på det sprengte berget – 
bildet er tatt i september 2019. 
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Følgende er fra Egersund vindkraftverk. Det tok ikke mange dagene etter at 
vindkraftverket var i drift at de første skadete rovfuglene ble funnet av turgåere og 
hobbyornitologer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan være helsefarlig 
nær turbinene 
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Flere fra Egersund – 
legg merke til 
fyllingene, sprengninger og 
skuldre. Detter er irreversible 
inngrep. Skuldrene skal egentlig 
tildekkes men det mangler nok 
jord og torv fra området og det er 
ikke lov å hente det fra andre 
steder. Steinene er skarpe og kan 
skade dyr som forsøker å krysse. 
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En sprengt fjelltopp – oppstillingsplass under bygging 
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Fyllinger som kan påvirke økologisk tilstand i vannforekomst 
 
 

 
 
 
 



                                                                           

 

 

                  

 

s. 24 

 

 

Forum for 
Natur og  
Friluftsliv 

Rogaland 

Fra Høg-Jæren: 
 

 
 
Fra Bjerkreim: 
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Massefyllingen er ca. 15 m. høy 
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Flere fra Egersund – legg merke til myrområdet – bilder tatt fra omtrent samme sted før og etter  

 

 



                                                                           

 

 

                  

 

s. 27 

 

 

Forum for 
Natur og  
Friluftsliv 

Rogaland 

 
 

Fra Tellenes: 

 
40 m. høy fylling – merk vannet 


