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Forord
Denne konsekvensutredningen er utarbeidet i forbindelse med Guleslettene vindkraft AS
sine planer om et vindkraftverk på Guleslettene i Bremanger og Flora kommuner, Sogn og
Fjordane.
Fagutredningene er gjort i henhold til NVEs fastsatte utredningsprogram for vindkraftverket
og er samlet i en felles rapport.
Utredningene er gjennomført av et team i Sweco bestående av landskapsarkitekt Trond
Simensen (tema landskap, skyggekast og refleksblink), arkeolog Mona Mortensen
(kulturminner), biolog Gunn Frilund (friluftsliv), biolog Solveig Angell-Petersen (biologisk
mangfold, landbruk og forurensning), økolog Mats Finne (inngrepsfrie naturområder),
geograf Ingunn Biørnstad (reiseliv, luftfart og kommunikasjonssystemer samt redaksjonelt
ansvar), siv.ing. Jan Erik Åbjørsbråten (støy) og ressursøkonom Kristin Magnussen
(verdiskaping).
Arbeidet bygger på tekniske analyser og vurderinger av veiløsninger og nettilknytning gjort
av siv.ing. Bjørn Løvhaug, siv.ing. Dag Løvhaug, siv.ing. Kåre Borgund og siv.ing. Erlend
Fitje, alle fra Sweco.
Øvrig teknisk datagrunnlag (som turbintype, plassering av turbiner, avgrensning av
planområdet m.m.) er gitt av tiltakshaver.
Vi har kontaktet en rekke informanter og kjentfolk i området. Vi vil takke alle som har
bidratt med opplysninger og annen hjelp i utredningsarbeidet!
Oppdragsgivers kontaktperson har vært daglig leder i Guleslettene vindkraft AS, Olav
Rommetveit.
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1

Sammendrag

Denne konsekvensutredningen er laget av Sweco Norge AS på oppdrag fra Guleslettene
vindkraft AS. Til grunn for utredningen ligger fastsatt utredningsprogram fra NVE (datert 2. juli
2009). Utredningsprogrammet er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1.
Utredningen omfatter planlagte Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner
(Sogn og Fjordane) med tilhørende infrastruktur, det vil si turbiner med oppstillingsplasser,
internveier, bygninger, adkomstveier, og nettløsning ut til regionalnettet.
Planområdet, som strekker seg fra Botnane i vest til Magnhildskaret i øst og fra Skudalsnipa i
nord til Slettevarden i sør, danner et naturlig platå på ca. 400-700 moh. på grensen mellom
Bremanger og Flora. Selve planområdet er på ca. 29 km2. De fysiske inngrepene vil
beslaglegge et areal på ca. 0,4 km2. Dette utgjør 1,4 % av planområdet.
Nøkkeltall for vindkraftverket er vist i Tabell 1-1.
Tabell 1-1. Nøkkeltall for Guleslettene vindkraftverk – eksempel layout V90 turbiner.

Komponenter i vindkraftverket
Antall turbiner
Ytelse pr. turbin
Samlet ytelse/installert effekt
Årsproduksjon (3000 timer brukstid)
Oppstillingsplasser og vindturbiner (samlet areal)
Transformatorstasjon (arealbehov totalt)
Servicebygg og garasje
Internveier
Adkomstvei (inn til første turbin)
Planområdets areal
Beslaglagt areal i planområdet

48
3 MW
144 MW
430 GWh
53 000 m2
1200 m2
250 m2
33,4 km
2,5 km
29,1 km2
1,4 %
1,6 mrd kr

rao4n2 2008-01-23

Investeringskostnad

Nøkkeltall
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1.1

Oppsummering av konsekvens for Guleslettene vindkraftverk

Tabell 1-2. Oppsummering av konsekvensgrad for Guleslettene vindkraftverk.

Fagtema

Konsekvensgrad* / kommentar

Landskap

Stor/middels negativ konsekvens

Kulturminner og

Middels negativ konsekvens

kulturmiljø
Friluftsliv

Stor negativ konsekvens

Biologisk mangfold samlet

Middels negativ konsekvens

Naturtyper
Fugl

Ubetydelig til liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens

Annen fauna

Liten negativ konsekvens

Flora

Liten negativ konsekvens

Inngrepsfrie naturområder

Tiltaket medfører bortfall av til sammen 33,9 km2 inngrepsfrie
områder

Støy

1 registrert fritidsbolig/hytte/seter har beregnet støynivå over anbefalt
grense på 45 dBA

Skyggekast og

Ingen boliger berøres av skyggekast. En hytte kan bli berørt.

refleksblink

Refleksblink vurderes som ubetydelig.

Annen forurensning

Krav til entreprenører samt oppfølgende kontroller forebygger
forurensingsfaren. Liten fare for forurensning når kraftverket er satt i
drift.

Verdiskaping

Middels positiv konsekvens for kommunal økonomi og lokalt/regionalt
næringsliv

Reiseliv

Liten/middels negativ konsekvens

Landbruk

Ubetydelig/(liten positiv) konsekvens

Luftfart og

Kun små ulemper for luftfart. Sannsynligvis ingen for

kommunikasjonssystemer

kommunikasjonssystemer

rao4n2 2008-01-23

*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
i de ulike delområdene. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn områder lenger unna.

1.2

Konsekvenser for landskap

Nærvirkningene av det planlagte vindkraftverket er omfattende. Et område med spesielle
landskapskvaliteter (lågfjellsplatå ved kysten med blokkhav) vil endre karakter fra
naturområde til et område dominert av tekniske inngrep.
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Fjernvirkningene av det planlagte tiltaket er mer moderate. Vindkraftverket vil påvirke
landskapsopplevelsen fra fjelltoppene øst for planområdet og fra områdene omkring Florø by.
Fra fjordområdene i vest og nord vil vindkraftverket være glimtvis synlig, men den vil ikke
utgjøre et dominerende innslag i landskapsbildet. Vindkraftverket vil kun ha små negative
virkninger på det helhetlige kulturlandskapet langs fjorden rett nord og vest for planområdet.
Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av
konsekvensene i de ulike delområdene. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn
områder lenger unna. Tiltaket vurderes til å ha stor/middels negativ konsekvens for landskap.
Landskapsvirkningene i de ulike delområdene er oppsummert i tabellen nedenfor (Tabell 1-3).
Tabell 1-3. Oppsummering av landskapsvirkning Guleslettene vindkraftverk.
Delområde
Verdi
Påvirkning på
Konsekvens
landskapskarakteren
for landskap
1 Guleslettene
Stor
Stor negativ
Meget stor negativ
2 Midtgulen
Stor
Liten/middels negativ
Liten negativ
3 Nordgulen
Liten
Liten negativ
Ubetydelige
4 Frøysjøen nord
Middels
Middels/liten negativ
Middels/liten negativ
5 Botnane
Stor
Middels negativ
Middels negativ
6 Bremangerlandet sør
Middels
Liten negativ
Liten negativ
7 Husefest-Sunnarvåg
Stor
Ubetydelig
Ubetydelig
8 Årebrotet
Middels
Liten negativ
Liten negativ
9 Frøysjøen - Hellefjorden Middels
Middels/liten negativ
Middels/liten negativ
10 Botnafjorden
Middels
Liten negativ
Liten negativ
11 Florø
Middels
Middels negativ
Middels negativ
12 Solheimsfjorden
Middels
Liten negativ
Liten negativ
13 Nordalsfjorden
Middels
Ubetydelig
Ubetydelig
14 Grytadalen
Middels/liten Middels negativ
Middels negativ
15 Fjellområdene ved
Middels
Middels/stor negativ
Middels/stor negativ
Haukåbøra
Samlet vurdering
Stor/middels negativ
konsekvens*
*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
i de ulike delområdene. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn områder lenger unna.

1.3

Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø

rao4n2 2008-01-23

Ingen registrerte kulturminner blir fysisk berørt av turbiner, adkomstvei, internveier eller
nettilknytning. Det vurderes imidlertid å være et potensial for funn av ikke-kjente automatisk
fredete kulturminner i planområdet. Mest sannsynlig er funn av fangstanlegg og steinalderlokaliteter.
Nærvirkningene av Guleslettene vindkraftverk er moderate. Sørvest og sør for planområdet vil
turbinene ikke være synlige fra de kulturhistoriske lokalitetene. Nord for planområdet er det
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særlig området Midtgulen-Indrehus som vil få mer eller mindre direkte innsyn til en del
turbiner. I vest vil en del turbiner kunne dominere utsynet fra kulturhistorisk verdifulle ståsteder
i Botnane.
Fjernvirkningene av det planlagte tiltaket vil være små. Fra de særlig verdifulle kulturhistoriske
lokaliteter Vingen, Kinn og Rugsund-Skatestraumen vil ingen turbiner være synlige. Fra Florø
og Frøya/Kalvåg vil en del turbiner være synlige, men avstanden vil være såpass stor at det vil
dempe inntrykket av tiltaket.
Den samlede vurderingen av konsekvensgraden er en skjønnsmessig sammenstilling av
konsekvenser for de vurderte kulturhistoriske lokalitetene. Vindkraftverkets nærområder er
tillagt større vekt enn områder lengre unna. Tiltaket vurderes samlet å ha middels negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.
Tabell 1-4. Sammenstilling av konsekvenser for verdivurderte områder med kulturhistorisk verdi.
Områder med kulturhistorisk Verdi
Omfang
Konsekvens
verdi
for kulturminner og -miljø
1 Turbinområdet
Liten
Lite negativt
Liten negativ
2 Gårdene Indrehus, Ytrehus,
Middels/stor
Middels negativt
Middels negativ
Midtgulen
3 Gårdene Myklebust Middels
Lite negativt
Liten negativ
Mulehamn
4 Gårdene Sørgulen,
Middels
Lite negativt
Liten negativ
Almenningen, Gulestøa
5 Gårdene Nordbotn, Øvrebotn Stor
Lite negativt
Middels negativ
og Sørbotn
6 Gårdene Husefest-Årebrotet
Middels/stor
Intet omfang
Ubetydelig
7 Gårdene Pusavika-Klauva
Middels
Middels negativt
Middels/liten negativ
8 Frøya/Kalvåg
Stor
Lite/ubetydelig
Liten negativ
negativt
9 Florø-BrandsøyStor
Middels/lite
Liten/middels negativ
Stakaldeneset
negativt
10 Ausevikfeltet
Stor
Lite negativt
Liten negativ

rao4n2 2008-01-23

11 Vingenfeltet
12 Rugsund-Skatestraumen
13 Kinn
14 Svanøy

Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig
Liten negativ
Middels negativ
Samlet vurdering
konsekvens*
*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
i de ulike områdene med kulturhistorisk verdi. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn
områder lenger unna.
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Stor
Stor
Stor
Stor

Intet omfang
Intet omfang
Intet omfang
Lite negativt
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1.4

Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel

Vindkraftverket berører et område av høy verdi for friluftsliv. Det er mye besøkt av
lokalbefolkningen i to kommuner, og spesielt da folk fra Florø kommune. Det er et område
som er flatere og lettere tilgjengelig enn de fleste andre steder i nærområdet, og har i tillegg
en storslagen utsikt over fjell i øst og fjord og hav i vest. Området er brukt hele året, men aller
mest om vinteren i ferier og helger. I den senere tid har det også blitt mer brukt om sommeren.
Folk som drar dit søker stillhet, rolig fottur- og skiterreng, urørthet, samt jakt- og
fiskeopplevelser.
Bygging av vindkraftverk i området vil totalt endre opplevelsesverdien for friluftsliv og medføre
at etablerte stier og turløyper krysses av veier. Det er ett tilsvarende mye brukt område på
grensen mellom Florø og Naustdal kommuner (Ramsdalsheia), og det antas at enkelte
brukergrupper vil legge turen dit fremfor til Guleslettene om vindkraftverket bygges. Unntaket
er familier, som vil kunne få en bedre tilrettelegging med varmestue ved Langevatnet. Dette vil
derfor kunne øke bruken her. Veier vil gjøre området lettere tilgjengelig og forenkle oppkjøring
av skiløyper. Det forventes at Guleslettene blir mer brukt av folk som vil sykle, trene på ski
eller jogge på vei, eller av funksjonshemmede i rullestol.
Påvirkningens omfang i det mest berørte området vurderes å være middels/stor negativ, og
foreliggende planer om vindkraftanlegg vurderes å gi store negative konsekvenser for
friluftslivet her.
For fjernere områder vil omfanget av påvirkningen bli mindre, men vindkraftanlegget vil
påvirke opplevelseskvalitetene også i mer perifere områder.

1.5

Konsekvenser for biologisk mangfold
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Ingen prioriterte naturtyper er funnet innenfor planområdet. Det er et lite potensial for funn av
”nordvendt kystberg og rasmark”. Influensområdet er vurdert å være av liten verdi for
naturtyper. Generelt har området relativt artsfattig fuglefauna. Sju rødlistede fuglearter er
registrert her. Området inngår i jaktområdet for flere rovfugl, og kongeørn hekker
sannsynligvis ca. 500 m fra grensen til planområdet. I tillegg går deler av fugletrekket langs
vestlandskysten over særlig vestlige del av planområdet. Hovedtyngden av trekket går lenger
vest, på utsiden av halvøya. Influensområdet er vurdert å ha middels verdi for fugl.
Dyr som vanligvis opptrer i lignende høyfjellsterreng forventes også å finnes i planområdet. Av
rødlistearter er det kjent at oter (VU) og jerv (EN) finnes her. Hjort trekker over planområdet og
den benytter også området til beite på sommeren. Influensområdet er vurdert å være av liten
verdi for annen fauna. Planområdet består av mye fjell og stein, og lite vegetasjon. Berggrunnen er fattig, og foruten en gammel registrering av en fuktighetskrevende, rødlistet mose,
er det ikke registrert rødlistearter i eller nær planområdet. Influensområdet vurderes å ha liten
til middels verdi for flora.
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Vindkraftverket vil påvirke biologisk mangfold hovedsakelig gjennom direkte arealbeslag, økt
forstyrrelse og økt dødelighet gjennom kollisjonsfare for fugl. Utbygging forventes å føre til
liten negativ påvirkning på naturtyper, middels negativ påvirkning på fugl, middels negativ
påvirkning på annen fauna, og liten til middels negativ påvirkning på flora. Med verdiene satt
for temaene gir det henholdsvis ubetydelig til liten, middels, liten og liten negativ konsekvens
for henholdsvis naturtyper, fugl, annen fauna og flora. Samlet konsekvens for biologisk
mangfold settes til middels negativ.
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Tabell 1-5. Sammenstilling av konsekvenser for biologisk mangfold i influensområdet
UnderOmråde
Verdi
Omfang
Konsekvens
tema
for biologisk mangfold
Naturtyper Hele influensområdet
Liten
Lite negativt
Ubetydelig til liten
negativ
Hekkelokalitet for kongeørn
Stor
Lite til middels
Middels negativ
Fugl
negativt
Nærområde til hekkelokalitet
Middels Middels til stort
Stor negativ
for kongeørn (1,5 km fra reiret) til stor
negativt
Kjente hekkelokaliteter for
Stor
Intet
Ubetydelig
annen rovfugl
Nærområde rundt Langevatna Middels Middels negativt Middels negativ
Nærområde rundt Langevatnet Middels Middels negativt Middels negativ
Nærområde rundt Kupevatnet
Middels Middels negativt Middels negativ
Områder med bergvegger der
Liten til
Middels negativt Liten til middels negativ
tårnfalk kan hekke
middels
Hele planområdet som
Middels Middels negativt Middels negativ
jaktområde for rovfugl
Hele influensområdet
Middels Middels
Middels negativ
negativt
Annen
Hele influensområdet
Liten
Middels
Liten negativ
fauna
negativt
Flora
Hele influensområdet
Liten til Lite til middels
Liten negativ
middels negativt
Samlet
Middels negativ
vurdering
konsekvens*
*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
for de ulike temaene.

1.6

Konsekvenser for inngrepsfrie naturområder

Bygging av Guleslettene vindkraftverk vil medføre bortfall av 33,43 km2 inngrepsfrie
naturområder (INON) sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep), og 0,48 km2 i INON sone 1
(3-5 km fra tekniske inngrep), totalt 33,9 km2. Fordi hele det eksisterende arealet i INON sone
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2 (0,48 km2 sentralt i planområdet) ligger < 1 km fra planlagt internvei, vil området i sin helhet
bortfalle som inngrepsfri natur. Intet areal vil endre INON-kategori som følge av en utbygging.
Villmarkspregete områder (>5 km fra tekniske inngrep) finnes ikke i influensområdet til
vindkraftverket, ei heller INON-områder som går uavbrutt fra fjord til fjell.

1.7

Støy

Beregningene er utført etter Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 “Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging” T-1442 (2005) med veileder TA2115.
Støysoner og beregninger av lydnivå til bygninger er gjort med lydeffekt for vindturbin på 107
dBA og korrigert med -1 dB for antatt 80 % drift. Oppgitte lydeffektdata fra leverandører av
turbiner rundt 3MW ligger i størrelsesorden fra 105-107 dBA, dersom ikke effektbegrensninger
benyttes.
Støyberegninger av utbyggingsløsningen viser at 1 registrert fritidsbolig/hytte/seter har
beregnet støynivå over anbefalt grense på 45 dBA. Det er også registrert en enhet i intervallet
fra 40-45 dBA, som må antas i varierende grad i perioder å bli berørt av hørbar støy.
I selve planområdet må lydnivåer i området 50-55 dBA årsmidlet Lden påregnes, nær turbinene
opp til ca 60 dBA.
Det forventes en mindre økning av lydnivå langs eksisterende veier i forbindelse med bygging
av vindkraftverket. Støy fra anleggsvirksomhet i planområdet vil variere over tid, men
konsekvensene for denne fasen vurderes generelt som små.

1.8

Skyggekast og refleksblink

Teoretisk skyggekastbelastning fra vindkraftverket er beregnet. Beregningen viser at ingen
boliger vil bli utsatt for skyggekast over de anbefalte tyske grenseverdiene på 30 teoretiske
skyggetimer pr. år. Ut fra beregningene forventer vi derfor ikke at skyggekast fra Guleslettene
vindkraftverk vil ha negative konsekvenser for boligbebyggelse. En hytte (ved Blomringen) kan
teoretisk bli berørt av skyggekast.
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Refleksblink fra rotorbladene på turbinene vil kunne observeres i perioder med pent vær.
Styrken i blinkene kan reduseres gjennom valg av overflatebehandling på bladene.
Normalt antas det også at konfliktpotensialet er tidsbegrenset til omtrent det første
driftsåret. Etter dette er vingene ofte så falmet av vær og vind at refleksjonen i overflaten er
sterkt redusert. Erfaringer fra norske vindparker (Hitra, Smøla, m.fl.) tilsier at
konfliktpotensialet i forhold til refleksblink er lite.
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1.9

Annen forurensning

I løpet av anleggsperioden kan det forekomme utvasking av erodert materiale,
dreneringseffekter i myrer samt fare for spill av olje- og forbrenningsprodukter fra
anleggsvirksomheten. Forurensningsfaren kan i stor grad forebygges ved å stille krav til
entreprenører samt oppfølgende kontroller.
Hovedtyngden av avfall vil genereres i anleggsfasen. Avfallet vil hovedsakelig bestå av
trevirke, plastemballasje, metaller og noe spesialavfall som drivstoffrester, spillolje,
malingsrester etc. Det finnes godkjent mottak for alle typer avfall i regionen.
Det er liten fare for forurensning fra vindkraftverket når det er satt i drift. I servicebygget vil det
bli etablert godkjente interne løsninger for vannforsyning og avløpsvann. Forurensningsfaren
fra servicebygget til vann og vassdrag vil derfor være minimal. Alle inngrep er lagt utenom
nedbørfeltet til Florø vassverk (Sagavatnet), men to turbiner og vei er plassert innenfor
nedbørfeltet til Langevatnet som er med i Klifs overvåkningsprogram for langtransportert
forurensning.
Det er gjennomført en generell vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i
anleggs- og driftsfasen for et vindkraftverk eventuelt kan påvirke nedbørfelt/drikkevannskilde
og gitt forslag til avbøtende tiltak.

1.10

Verdiskaping
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I forbindelse med utbyggingen vil det bli foretatt investeringer for i størrelsesorden 1,6
milliarder kroner. Av disse investeringene anslås det at ca. 320-400 millioner kan bli oppdrag
til norsk næringsliv. Andelen av verdiskapingen som skjer lokalt og regionalt er i stor grad
avhengig av kompetanse og kapasitet i entreprenørbransjen lokalt og regionalt. Ut fra tidligere
erfaringer, kan det antas at anslagsvis 100-200 millioner av verdiskapingen kan skje regionalt,
mens 30-80 millioner av verdiskapingen kan skje lokalt. Behovet for arbeidskraft vil variere
mellom de ulike fasene av prosjektet. Utbygging av vindkraftverket medfører en relativt kort
anleggsperiode på ca. 2-3 år. Antall ansatte i anleggsperioden er anslått til 200-400. Dette vil
være både lokal og regional arbeidskraft og arbeidskraft som kommer fra andre steder. Det
kan være aktuelt å kjøpe tjenester lokalt og regionalt blant annet innen transport, vei- og
fundamentbygging og forpleining. For dem som ansettes utenfra kommunen/regionen vil det
være aktuelt med oppdrag for lokalt næringsliv i form av overnatting, bespisning osv. Dette vil
gi grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt og regionalt og bidra til å utvikle
næringslivet regionalt.
Drift av vindkraftverket vil kreve fast personale lokalt, i størrelsesorden 6-8 årsverk. I tillegg gir
driften lokale arbeidsplasser i form av kjøp av varer og tjenester, inkludert overnatting,
bespisning, transport etc. ved tilreisende for vedlikehold og drift.
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Både Flora og Bremanger kommune har innført eiendomsskatt for verk og bruk per 1.1.2011.
Et vindkraftverk vil dermed gi kommunene økte inntekter fra eiendomsskatt. Skattegrunnlaget
er ikke klart, men eiendomskatten totalt for Bremanger og Flora kan estimeres til i
størrelsesorden 6-11 millioner kroner. Grunneiere mottar vanligvis en kompensasjon for bruk
av arealet.
Alt i alt forventes en middels positiv konsekvens av vindkraftverket for verdiskaping (herunder
kommunal økonomi og lokalt/regionalt næringsliv).

1.11

Konsekvenser for reiseliv

Reiselivsnæringen i Bremanger og Flora er tett knyttet til naturen, med kystopplevelser og
vandring som spesielt viktige satsingsområder. Det planlagte vindkraftverket vil kunne ha ulike
innvirkninger på dette.
Satsingsområdet vandring vil bli noe berørt ved at vindkraftverket blir synlig fra enkelte
topper/områder med merka løyper. Blant annet vil man fra Haukånipa (4 km unna) kunne se
omtrent hele vindkraftverket. Det samme gjelder fra for eksempel Ramskredfjellet (4 km),
Haukåbøra (6 km), Gulebrystet (6 km) og Hjelmen (12 km).
Vindkraftverket vil være lite synlig fra veien (Nordsjøløype) mellom Gudbrandsneset –
Botnane – Årebrotet. Lenger ute i skjærgården blir avstanden større, men samtidig blir
innsynsmulighetene til vindkraftverket større. Av viktige reisemål kan nevnes Kalvåg hvorfra
man vil kunne se fra 13-24 turbiner på 9 km avstand. Fra Florø by, ca. 8 km sør for
vindkraftverket vil man kunne se fra 1-24 turbiner, avhengig av hvor man står. I
landskapsutredningen er fjernvirkningene av vindkraftverket vurdert som moderate.
Kraftverket vil være synlig fra deler av øya Hovden, men ikke fra helleristningsfeltet. Turbinene
vil heller ikke være synlig fra øya Kinn, fra Svelgen eller fra båt ved sjøklippa, Hornelen eller
helleristningsfeltet på Vingen.
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Vindkraftverket vil endre opplevelsen av området og interne veier vil krysse merkede og
umerkede stier. Satsingsområdet vandring vil få en ny dimensjon og et helt nytt innhold på
Guleslettene. Det er sannsynlig at området tiltrekker andre grupper av turister enn de som
søker til området i dag. Erfaringer fra andre vindkraftverk i Norge tilsier imidlertid at det kan
være mulig å gjøre vindkraftverket til en turistattraksjon, men det vil være helt avhengig av
tilrettelegging og markedsføring.
Vår skjønnsmessige vurdering er dermed at vindkraftverket vil kunne ha liten/middels negativ
konsekvens for det etablerte reiselivet i området. På den annen side vil det kunne ha en noe
mer positiv virkning dersom næringen er interessert i og samtidig lykkes med markedsføring
av vindkraftverket som en turistattraksjon.
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1.12

Konsekvenser for landbruk

Guleslettene vindkraftanlegg berører ikke områder med jordbruk eller skogbruk, men
planområdet er beiteområde for sau og storfe. I anleggsperioden vil det være økt støy og
aktivitet i planområdet og langs adkomstveien, blant annet på grunn av bygging, sprengning,
veitrasérydding, transport m.m. Dette vil virke forstyrrende og stressende på beitedyr som
befinner seg i området. Det betyr at et større areal beslaglegges indirekte i anleggsperioden.
Flere av områdene som er merket av som særlig verdifulle på beitebruksplanen til Grøfjellet
utmarkslag, ligger innenfor planområdet. Dyra vil sannsynligvis trekke unna anleggsområdene
og ned til mer lavereliggende områder.
Anleggsarbeidet kan medføre en risiko for at dyr skader seg på materialer og utstyr i
anleggsområdet. Økt stress for dyra kan også øke sannsynligheten for skader eller andre
uheldige hendelser, som for eksempel at dyr går seg fast i fjellet.
I driftsfasen vil sau og storfe kunne benytte området på samme måte som i dag, men ca. 400
000 m2 innenfor planområdet vil være bygd ned av veier, vindturbiner og trafostasjon. Det er
vanlig at NVE krever at veiene stenges med bom. I forbindelse med driften av kraftverket vil
det imidlertid bli daglig motorferdsel i området. Grunneierne og beitelaget vil også kunne
benytte veiene i området i henhold til avtale med utbygger, og dette vil kunne lette arbeidet
med for eksempel tilsyn og innsanking av beitedyr. Grunneier leier ut grunnen til utbygger, og
inntekter av dette vil styrke deres inntektsgrunnlag.
Det forventes at vindkraftverket vil påvirke landbruket både positivt og negativt i driftsfasen.
Veid opp mot hverandre vurderer vi at dette gir en tilnærmet ubetydelig konsekvens for
landbruk, muligens noe positiv dersom inntektsgrunnlaget økes vesentlig og gir ringvirkninger i
landbruket.

1.13

Luftfart og kommunikasjonssystemer
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Luftfart
Avinor, Lufttransport AS, Norsk luftambulanse og Luftambulansetjenesten er kontaktet for
informasjon og vurdering av tiltakets eventuelle påvirkninger på luftfart. Med bakgrunn i deres
uttalelser er vår konklusjon at vindkraftverket kun vil gi små ulemper for luftfart.
Avinor bemerker at vindkraftprosjektet ligger ca. 14 km nord/nordøst for Florø Lufthavn og har
videre vurdert at prosjektet ikke gir påvirkning på radionavigasjonshjelpemidler,
radiokommunikasjonshjelpemidler eller radar. Det får heller ikke noen innvirkning på
instrumentflyprosedyrer knyttet til Florø Lufthavn. Riktignok er det en del ruteføringer som går
over vindparkområdet inn mot Florø. Flyhøyden er imidlertid 4500 fot noe som gir mer enn
1000 fot klaring til vindturbinene under.
Vindkraftverket vurderes heller ikke å være til hinder for annen lufttransport. For lavtflygende
fly og helikopter er generelt sett alle hindringer som kunstig bygges over terreng, en hindring
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for flytrafikken. Dette gjelder spesielt ved ambulanseflyging med helikopter som må være klart
til å hente pasienter på et hvilket som helst sted. Luftambulansetjenesten har imidlertid ingen
faste ruter som går over Guleslettene. Sikkerhetsrisikoen er derfor ikke vurdert som spesielt
høy.
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Kommunikasjonssystemer
Selskapet Norkring er et utbyggings- og driftsselskap for storskalainfrastruktur innen
kringkasting. Norkring har bygget ut og eier infrastruktur for digital-TV og radio (FM, DAB,
AM). Norkring har meddelt oss om vindkraftprosjektet på Guleslettene at de ikke kan se at det
har noen vesentlig virkning på mottak av kringkastingssignaler i området. Det samme gjelder
for radiolinjesambandene. Hvis det i ettertid likevel viser seg at noen seere i området skulle få
problemer med mottak av kringkastingssignaler, ønsker Norkring å komme tilbake til saken og
vil da kreve at utbygger finansierer nødvendige tilleggsstasjoner for å rette opp den
manglende dekningen. Dette vil også gjelde radiolinjesamband.
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2

Innledning

Denne konsekvensutredningen er laget av Sweco Norge AS på oppdrag fra Guleslettene
vindkraft AS. Til grunn for utredningen ligger fastsatt utredningsprogram fra NVE (datert 2. juli
2009). Utredningsprogrammet er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1.
Utredningen omfatter planlagte Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner
(Sogn og Fjordane) med tilhørende infrastruktur, det vil si turbiner med oppstillingsplasser,
internveier, bygninger, adkomstveier, og nettløsning ut til regionalnettet. Utbyggingsplanene er
nærmere presentert i kap. 3. Et oversiktskart, som viser tiltakets lokalisering, er vist i Figur
2-1.
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Figur 2-1. Lokalisering av Guleslettene vindkraftverk i Flora og Bremanger kommuner, Sogn og
Fjordane. Planområdet er vist med lilla strek.

2.1

Områdebeskrivelse

Bremanger kommune har et areal på 832 km2 og et innbyggertall på 3 910 (pr. 1.1.2011,
SSB). Framskriving av folkemengden frem mot 2030 indikerer en svak nedgang.
Kommunesenteret er Svelgen, sentralt i kommunen. Vannkraftutbygging på 1900-tallet og
kraftkrevende industri har gjort et isolert tettsted til et moderne industrisamfunn.
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Flora kommune har et areal på 692 km2 og et innbyggertall på 11 588 (pr. 1.1.2011, SSB).
Framskrivinger indikerer en svak økning i folketallet frem mot 2030. Størstedelen av
befolkningen er bosatt i eller omkring Florø, som er administrasjonssenter og Norges
vestligste by. Næringslivet i kommunen er eksportrettet og hovednæringene er fiskeindustri,
skipsbygging, forsyningsbase for oljeindustri og servicenæring (www.flora.kommune.no).
Planområdet for Guleslettene omfatter et høytliggende og framskutt fjellplatå, til dels med et
mektig blokkhav, omkranset av sjø og fjordløp på tre sider. Mot øst har området forbindelse
med et større sammenhengende fjellmassiv med mer alpine former. Terrenget ligger mellom
450 og 700 moh., med enkelte egger og mindre fjelltopper. Fjordlandskapet er preget av en
veksling mellom større fjordbasseng (som Frøysjøen), brede fjordløp (Nordgulen, Midtgulen,
Norddalsfjorden) og flere smale botnfjorder som skjærer seg inn i fjellplatåene. I fjordbotnene
finnes gårder og grendebosetning omgitt av kulturlandskap. Fjellplatået Guleslettene er omgitt
av fjord og fjordsjø både mot nord, vest og sør.
Vest for planområdet finner vi en samling av større og mindre øyer og kystfjell. Disse gir ly for
hovedfarleia mellom Florø og Måløy.
Bebyggelsen i fjordområdene tradisjonelt har vært knyttet til jordbruk, mens kystområdenes
bosettingsmønster og kulturhistorie er knyttet til fiske og maritim virksomhet. Dette gjelder
også i høy grad tettstedene Florø og Kalvåg. Videre er flere mindre grender med
sjøhusbebyggelse lokalisert i våger og smale sund i øyrekka vest for skipsleia og ved
Årebrotet øst for leia.
Florø framstår som et tett bymiljø med karakteristisk kvartalsstruktur integrert i et slakt
åslandskap.
Kommunikasjon og tilgjenglighet
Guleslettene er tilgjengelig til fots i et forholdsvis krevende terreng. Gjennom deler av området
går det en merket turløype. Løypa har utgangspunkt i Fv. 614, som passerer på østsiden av
Guleslettene, gjennom Magnhildskartunnelen. Ved søndre tunnelåpning er det en stor
parkeringsplass. Avstanden til Florø i sør, via Fv. 614 og Rv. 5 er ca. 34 km. Her befinner
også nærmeste flyplass seg (Florø lufthavn). Avstanden til kommunesenteret i Bremanger,
Svelgen, er ca. 18 km i nordøstlig retning.
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Florø havn er et knutepunkt for sjøtransport mellom Bergen og Ålesund. Skipsleia i retning
Ålesund passerer forbi halvøya hvor Guleslettene befinner seg, se kart i Figur 2-1. Hurtigruta
har anløp i Florø to ganger daglig. I tillegg er det ekspressruter til og fra Bergen og lokale ruter
til øyene omkring (florahamn.no).
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2.2

Generelt om metodikk og fremgangsmåte

Formålet med alle utredningene er å besvare de krav som er fastsatt i utredningsprogrammet
fra NVE. Det skisserer også krav til gjennomføring for de ulike utredningene.
Utredningsprogrammet finnes i vedlegg 1.
Fagspesifikke metoder ligger til grunn for verdisetting. Dette er omtalt under den enkelte
utredning. For flere fag finnes flere detaljer om metodikk i vedlegg til denne rapporten
(vedlegg 3).
Til grunn for konsekvensgraderingen ligger metodikk fra Statens vegvesens håndbok 140
Konsekvensanalyser (2006). Konsekvensvifta, hvor verdi og omfang sammenholdes i en
konsekvensgrad, er gjengitt i vedlegg 3-5.

rao4n2 2008-01-23

Synlighetskart, visualiseringer, støysonekart og kart for skyggekast finnes alle som vedlegg til
rapporten. Disse bør skrives ut i stort format (A3).
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3

Kort om utredet løsning – vindkraftverket med tilhørende
infrastruktur

3.1

Planområde og turbiner

Planområdet, som strekker seg fra Botnane i vest til Magnhildskaret i øst og fra Skudalsnipa i
nord til Slettevarden i sør, danner et naturlig platå på ca. 400-700 moh. på grensen mellom
Bremanger og Flora kommuner i Sogn og Fjordane. Selve planområdet er på ca. 29 km2. De
fysiske inngrepene (oppstillingsplasser, transformatorstasjon, servicebygg, internveier og
adkomstvei) vil beslaglegge et areal på ca. 0,4 km2. Dette utgjør 1,4 % av planområdet.
Figur 3-1 viser planområdet med turbiner og andre nødvendige installasjoner.

rao4n2 2008-01-23

Figur 3-1. Planområdet med utredet eksempel-layout for Guleslettene vindkraftverk. Kart i større format
finnes i vedlegg 2.

Guleslettene vindkraftverk er planlagt med samlet installert effekt på inntil 150 MW. Hver
turbin kan ha en installert effekt på 2-5 MW (sannsynlig størrelse er 3 MW). Turbinstørrelsen
vil avhenge av hvilken leverandør som blir valgt. Planarbeidet og konsekvensutredningene er
basert på en eksempelløsning med 48 vindturbiner, hver på 3 MW, vist i Figur 3-1.
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Planområdet strekker seg enkelte steder langt utover foreslått layout, det vil si at grensen for
planområdet befinner seg et godt stykke unna nærmeste turbin (blant annet ved Mulliegga (i
nordøst), området Holten – Kupefjellet (i sør) og Tverrdalsnipa – Heiane (i sørvest)).
Utrederne ønsker å gjøre oppmerksom på at dersom større deler av planområdet skal
utnyttes, kan dette medføre store endringer i konsekvenser (spesielt visuelle).
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Vindturbinene som er benyttet i eksempelløsningen har en navhøyde på 80 meter og
rotordiameter på 90 m. Total høyde fra bakken til topp av vingespiss blir da 125 m, se Figur
3-2. Vindturbinene vil ha en tilnærmet hvit overflate.

Figur 3-2. Størrelse på aktuell vindturbin sett i forhold til kraftmast, vegetasjon og mennesker. Ill: T.
Simensen, Sweco.

Ved hver vindturbin blir det opparbeidet montasjeplasser til bruk for store mobilkraner under
montasje av vindturbinene. Arealbehovet til oppstillingsplassene er ca. 1000 m2 per vindturbin.
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3.2

Atkomstveier og internveier

Atkomstvei er planlagt fra Fylkesvei 614, ved sørlig ende av Magnhildskartunnelen. Veien
frem til første turbin er ca. 2,5 km.
Det blir til sammen ca. 33,4 km interne veier i anlegget. Veier bygges med bredde 5,0-5,5 m.
Den totale bredden som veien legger beslag på, med grøft, skjæring og fylling bygger i
gjennomsnitt ca. 10 m. Veifyllinger bør bygges opp med sprengt stein fra veiskjæringer eller
sidetak. Over myr skiftes myrmasser ut med sprengt stein. Det er forholdsvis lite
vegetasjonsdekke/myr i planområdet og dermed lite tilgjengelige masser til å kle
steinskråninger.

3.3

Nettløsning og transformatorstasjon

Jordkabler fra hver vindturbin legges i veigrøft fram til en transformatorstasjon sentralt i
vindkraftverket (Figur 3-1). Noen steder blir flere kabler samlet i koblingsskap langs veien for å
gå videre som én større kabel. Fra transformatorstasjonen føres kraften ut til regionalnettet
ved Magnhildskartunnelen, via jordkabel i vei. I Magnildskaret må det etableres en
bryterløsning slik at produksjonsradialen mot Guleslettene kan kobles ut ved behov.
Fra Magnildskaret er det to alternativ for utføring av produksjonen fra vindkraftverket.
Alternativ 1: forsterking av 132 kV nettet mot Ålfoten og utvide 132/420 kV
transformatorstasjonen i Ålfoten med 1 transformator.
Alternativ 2: forsterke nettet frem til Grov, hvor det etableres en ny 132/420 KV
transformatorstasjon.
Forsterkninger i overliggende nett vil bli konsesjonssøkt av SFE Nett som eier regionalnettet i
Sogn og Fjordane. Denne konsekvensutredningen omhandler derfor kun nettløsningen frem til
påkoblingen ved Magnhildskaret.
Transformatorstasjonen i vindkraftveket vil anslagsvis ha et arealbehov på 450 m2, hvorav én
transformatorcelle vil beslaglegge ca. 150 m2 mens et bygg med 132 kV bryterfelt, 33 kV
koblingsanlegg og stasjonstransformator vil beslaglegge ca. 300 m2. Det forventes nødvendig
å opparbeide en tomt på ca. 1200 m2 for å ha tilstrekkelig plass til stasjon, utstyrsleveranse,
parkeringsplass med mer.
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3.4

Servicebygg

Det er planlagt et servicebygg for vindkraftverket i Grytadalen ved søndre utløp av
Magnhildskaret tunnelen. Her er det allerede i dag en opparbeidet parkeringsplass.
Servicebygget blir oppmøteplassen for de ansatte i vindkraftverket og vil blant annet inneholde
oppholdsrom, kontrollrom, lager/verksted og sanitæranlegg. Grunnflaten for servicebygget
anslås til 200 m2 pluss eventuelt en garasjedel for kjøretøy til driften av vindkraftverket på ca.
50 m2. Det vil bli etablert vannforsyning og lukket anlegg for avløp.
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3.5

Nøkkeltall for vindkraftverket

Tabell 3-1. Nøkkeltall for Guleslettene vindkraftverk – eksempel layout V90 turbiner.

Komponenter i vindkraftverket
Antall turbiner
Ytelse pr. turbin
Samlet ytelse/installert effekt
Årsproduksjon (3000 timer brukstid)
Oppstillingsplasser og vindturbiner (samlet areal)
Transformatorstasjon (arealbehov totalt)
Servicebygg og garasje
Internveier
Adkomstvei (inn til første turbin)
Planområdets areal
Beslaglagt areal i planområdet
Investeringskostnad

3.6

Nøkkeltall
48
3 MW
144 MW
430 GWh
53 000 m2
1200 m2
250 m2
33,4 km
2,5 km
29,1 km2
1,4 %
1,6 mrd kr

Om ising

Klimaet på Guleslettene er slik at det vil være perioder av året hvor det er fare for ising på
turbinene. Det er spesielt ising på turbinbladene (rotorbladene) som er uønsket fordi det
reduserer energiproduksjonen og fordi det representerer en risiko for iskasting. Flere av
leverandørene av vindturbiner jobber med system for å hindre eller redusere ising av
turbinblader. På Kvalheim Kraft sitt vindkraftverk Mehuken II i Vågsøy, er det installert et
avisingssystem på en av turbinene som smelter isen idet den begynner å legge seg på
bladene. Det gjør at sjansen for iskast reduseres betraktelig. Erfaringene med dette systemet
for vinteren 2010/2011 er svært gode, i følge Zephyr AS, som er operatør på Mehuken. Det er
ikke registrert stans for denne turbinen på grunn av ising på bladene. Systemet som er
installert på Mehuken er kommersielt tilgjengelig.

rao4n2 2008-01-23

Innen det bygges vindturbiner på Guleslettene vil avisingssystemer sannsynligvis være
tilgjengelig fra de fleste vindturbinleverandørene. Med et slikt system installert på
vindturbinene på Guleslettene, vil sjansen for iskasting være redusert til et minimum.

3.7

Anleggsarbeid

Anleggsarbeidet vil gjennomføres i løpet av 1,5-3 år. Vindturbinene er tenkt transportert med
skip fra leverandør til kai ved Kjelkenes (Midtgulen i Bremanger). Fra kai vil komponentene
transporteres på egnet transportkjøretøy via Fv. 614 til vindkraftverket.
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De bredeste og lengste enhetene som skal transporteres vil være dimensjonerende for
akseptabel veibredde og radius på svinger. En regner ca. 10 transporter pr. turbin. I tillegg
kommer transport av kraner, anleggsmaskiner betong, komponenter til sentral
transformatorstasjon mv. Totalt kan antall transporter komme opp i ca. 35 pr turbin.
Veiene vil bli lagt så skånsomt som mulig i terrenget. Veien bygges opp av sprengt stein og
avrettes med 15 cm knust masse. Skjæringer og fyllinger dekkes med stedegen masse.
En vil normalt etterstrebe massebalanse internt i vindkraftanlegget. Ved behov for mer masse
enn det som tas ut fra sprenging i selve veitraséen, kan en hente masser internt i anlegget
ved å sprenge ned små koller nær veilinja eller nær kranoppstillingsplassene. Ved bygging av
atkomstveien kan det være aktuelt å hente nødvendig masse fra eksternt massetak.
Turbinkomponentene vil bli mellomlagret på kaia ved Kjelkenes før transport, og satt sammen
der de skal reises ved hjelp av mobilkraner.
Det kan bli behov for mellomlagring av utstyr i anleggsfasen nær kai eller langs transportvei.
I planområdet vil det være behov for noen arealer til mellomlagring av toppdekke og masser
under byggeperioden.
Det er ønskelig å bruke lokale entreprenører for å generere mest mulig verdiskapning lokalt.
For å få til dette ser utbygger for seg å gjennomføre leverandørkonferanser lokalt slik at det
lokale næringslivet får god informasjon om mulige oppdrag for Guleslettene vindkraftverk.
Erfaringer fra andre vindkraftverk viser at det nasjonale næringslivet får kontrakter for 21-26 %
av investeringskostnaden. Andelen av dette som tilfaller regionalt eller lokalt næringsliv er helt
avhengig av hvor de store entreprenørene holder til og om det er lokale/regionale aktører som
egner seg for slike oppdrag.

3.8

Drift

Det anslås 6-8 direkte ansatte i vindkraftverket i driftsfasen. I tillegg kommer arbeidsplasser
som følge av leveranser til kraftverket og i servicenæringen for transport, overnattinger,
bevertning etc.

3.9

Mulig varmestue og lysløype
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Utbygger foreslår å etablere en varmestue ved Langevatnet som kan benyttes av turgåere i
området. Dette er ikke en del av det utredede tiltaket og er nærmere omtalt under det
oppsummerende kapitlet om avbøtende tiltak, kap. 13. Som kompenserende tiltak fra
utbyggers side er det også planer om en lysløype med utgangspunkt i Magnhildskaret.
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4

Vurdering av 0-alternativet

0-alternativet defineres som forventet utvikling i området (planområdet og tilgrensende
områder) dersom vindkraftverket ikke realiseres.

rao4n2 2008-01-23

Dersom Guleslettene vindkraftverk ikke bygges antas områdene å forbli slik de er i dag i
overskuelig fremtid. De planene vi har registrert for området innebærer økt satsing på
fotturer/vandring i fjellet. Vi vil derfor anta at Guleslettene og omegn i fremtiden kan bli mer
brukt i den naturbaserte reiselivssatsingen, dersom det ikke skjer noen andre endringer i
området.
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5

Konsekvenser for landskap

5.1

Kort om datainnsamling og metode

Undersøkelsesområdet
Undersøkelsesområdet for denne rapporten omfatter planområdet for vindkraftverket med
tilhørende infrastruktur, og det området hvor det forventes at opplevelsen av landskapet blir
påvirket av vindkraftverkets synlighet i vesentlig grad. Undersøkelsesområdet er i denne
rapporten avgrenset til å omfatte områder som ligger nærmere enn 10 kilometer unna
vindkraftverkets ytre grenser. Forventede visuelle virkninger for områder lenger unna
vindkraftverket enn 10 kilometer, er kort omtalt. Det er imidlertid ikke gjort verdivurdering av
disse områdene, og virkningene her er ikke tillagt vekt i konsekvensutredningen.
Datagrunnlag
Rapporten bygger på informasjon fra utbygger om tekniske planer for vindkraftverket og
tilknytningsledningen. Beskrivelsen av landskapet er gjort med utgangspunkt i befaring i
området 13. og 14. juni 2007. I tillegg har studier av kart og fotos, utredninger, rapporter og
registreringer som er tilgjengelige fra offentlige myndigheter, vært viktige kilder. Kildene er
gjengitt i referanselista bakerst i utredningen. Samtaler med lokale informanter har bidratt til å
øke forståelsen av landskapsområdene.
Metode
Metodikk fra Statens vegvesens håndbok-140 er lagt til grunn for konsekvensutredningen
(Statens vegvesen 2006). Tabellen fra Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) for vurdering
av et tiltaks påvirkning på landskapet, er brukt veiledende ved fastsetting av tiltakets omfang.
Tabellen er gjengitt i vedlegg 3-1. Tiltaket er i tillegg vurdert opp mot kriteriene for faktisk
konfliktgrad i ”Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg”
(Miljøverndepartementet/Olje- og energidepartementet 2007).
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Visualiseringer av vindkraftverket er utført med dataprogrammet WindPRO 2.6. Ved hjelp av
en digital terrengmodell, høyoppløselige bilder, koordinatfestede fotostandpunkt og digital
modell av vindturbinene. I visualiseringene av 3 MW-turbiner er det brukt en turbin av typen
Vestas V90. Det er ikke gitt at denne turbinen velges dersom området skal bygges ut. Endelig
valg av turbintype vil gjøres på et senere tidspunkt. Synlighetsanalysen som viser hvor
vindturbinene er synlige, er utarbeidet ved hjelp av en digital terrengmodell med beregninger
av synlighet for ruter på 25mx25m. Beregningene er gjort for vindturbinenes totale høyde, det
vil si fra bakkenivå til vingetipp på rotorbladene. Synlighetsberegningene tar ikke hensyn til
vegetasjon, bygninger og andre naturlige sikthindre – det er terrengformen som ligger til grunn
for beregningene. Vindturbinene vil i realiteten være synlige fra et mindre område enn det som
er vist på kartet.
Synlighetskart og visualiseringer er utført i tråd med anbefalingene i NVE-veileder 5/2007
”Visualisering av planlagte vindkraftverk” (NVE 2007).
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5.2

Beskrivelse av landskapet i planområdet og tilgrensende områder

5.2.1

Overordnede landskapstrekk

Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har delt landet inn i 45 landskapsregioner
med 444 underregioner (NIJOS 2005). Etter denne inndelingen er tre ulike landskapsregioner
representert innenfor undersøkelsesområdet: landskapsregion 15: ”Lågfjellet i Sør-Norge”,
landskapsregion 20: ”Kystbygdene på Vestlandet” og landskapsregion 21: ”Ytre fjordbygder
på Vestlandet” (Figur 5-1).
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Figur 5-1. Utsnitt fra NIJOS sitt kart over landskapsregioner i Norge. Fylkesgrense er vist med rød strek.
Undersøkelsesområdet er vist med rød sirkel (landskapet innenfor en radius på 10 kilometer fra
vindkraftverket). Blå farge: landskapsregion 15: ”Lågfjellet i Sør-Norge”, rosa farge: landskapsregion 20:
”Kystbygdene på Vestlandet”, grønn farge: landskapsregion 21: ”Ytre fjordbygder på Vestlandet”.

Området er preget av vekslingen mellom kystbygder og ytre fjordbygder, med lavfjellsplatåer
som strekker seg som tunger ut mot kysten. Forlengelsen av fjellmassivet vest for Ålfotbreen, i
retning mot platået på Guleslettene, har en helhetlig utforming som oppleves som kontrastfylt i
møtet med det åpne havet. Få steder langs Vestlandskysten finnes tilsvarende
landskapstrekk. Det flate lavfjellsplatået med de markante brattkantene har en viktig
landemerkefunksjon sett fra skipsleden og fra større tettsteder som Florø by og Kalvåg på
Bremangerlandet. Guleslettene er omgitt av fjord både mot nord, vest og sør.
Fjordlandskapet er preget av en veksling mellom større fjordbasseng (som Frøysjøen), brede
fjordløp (Nordgulen, Midtgulen, Norddalsfjorden) og flere smale botnfjorder som skjærer seg
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inn i fjellplatåene. I fjordbotnene finnes gårder og grendebosetning omgitt av kulturlandskap
som i hovedsak er velholdt, og som i stor grad har beholdt sitt tradisjonelle preg.
Kystområdene har en mer åpen karakter enn fjordbygdene. Samlingen av større og mindre
øyer og kystfjell vest i utredningsområdet skaper likevel en barriere mot storhavet og gir ly for
hovedfarleden mellom Florø og Måløy. Her passerer et stort antall passasjerfartøy gjennom
hele året.
Båten er fremdeles viktig i kommunikasjonssystemet i området, og fergerutene er viktige
forbindelser. Veinettet følger fjordsystemene. Stier og tradisjonelle ferdselsveier knytter
Midtgulen og Norddalsfjorden sammen. Videre er det en lengre sammenhengende
stiforbindelse fra Frøysjøen, over Guleslettene og videre innover mot fjellmassivet ved
Ålfotbreen.
Bebyggelsen i fjordområdene har tradisjonelt vært knyttet til jordbruk, og kystområdenes
bosettingsmønster og kulturhistorie er knyttet til fiske og maritim virksomhet. Dette gjelder i
stor grad tettstedene Florø og Kalvåg. Videre er flere mindre grender med sjøhusbebyggelse
lokalisert i våger og smale sund i øyrekken vest for skipsleden og ved Årebrotet øst for leden.
Florø fremstår som et bymiljø med karakteristisk kvartalsstruktur integrert i et slakt
åslandskap. Det tettbygde åslandskapet omkring Florø, gir halvøya en karakter som skiller
den fra de omkringliggende områdene i utredningsområdet.
Fjellformasjonene med Gulesletteneplatået, frodige, velholdte og tradisjonelle bygder
innrammet av botner under fjellplatået, og hovedskipsleia med havets kontrast, gjør at
utredningsområdet adskiller seg fra omkringliggende deler av Vestlandskysten. Guleslettenes
fremtredende landskapsform er et landemerke fra skipsleia. De bratte fjellsidene ned til havet,
og silhuetten av brattkanten mot platået er gjenkjennbare på store avstander.
Fjellplatået på Guleslettene hører til landskapsregionen Lågfjellet i Sør-Norge og er det eneste
området hvor denne regionen strekker seg helt ut mot det åpne havet. Den romlige og visuelle
lesbarheten av denne kontrastvirkningen er unik. Samspillet mellom det ensartede,
vegetasjonsløse blokkhavet og selve havflaten forsterker opplevelsen ytterligere.
Flere storskala og regelmessig utformede botner preger landskapskarakteren nord og vest for
platået. Tradisjonelt jordbruk og beite- og slåttemark med gårdstun omkranser de små
fjordarmene som trenger seg inn i botnene. Dette gir områdene et frodig, velholdt og aktivt
preg. Helhetspreget styrkes av synlige kulturminner som gravrøyser, steingjerder og
utmarksbygninger.
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5.2.2

Verdivurdering av landskapsområdene

I samsvar med metodikken i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) er planområdet delt inn i
15 delområder (Figur 5-2) med enhetlig karakter, og verdivurdert. Henvisning til
landskapstyper er i hovedsak hentet fra Uttakleiv (2009) med enkelte justeringer. For
generelle beskrivelser av landskapstypene viser vi til til denne publikasjonen.
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Figur 5-2. Utredningsområdet for Guleslettene vindkraftverk i Sogn og Fjordane er delt inn i 15
delområder som hver er beskrevet og gitt en landskapskarakter.

rao4n2 2008-01-23

Delområde 1 Guleslettene
Landskapstype: lågfjellshei
Området omfatter et høytliggende og fremskutt fjellplatå, omkranset av sjø og fjordløp på tre
sider. Mot øst har området forbindelse med et større sammenhengende fjellmassiv (med mer
alpine former). Terrenget ligger mellom 450 og 700 moh, med enkelte egger og mindre
fjelltopper. Flere svakt utformet og avrundede dalganger med vann og små elver går gjennom
platået i nord-sør retning. Guleslettene er fra flere retninger innskåret av botndaler,
sprekkedaler og kystfjelldaler. Platået er dekket av et mektig blokkhav med sandstein, noe
som er uvanlig i lågfjellet. Vegetasjonen er sparsom, og blokkmarken gir et karrig inntrykk.
Sammenhengende bunn- og feltvegetasjon finnes kun enkelte steder. Det er lite spor av
menneskelig aktivitet i store deler av delområdet, med unntak av enkelte T-merkede stier og
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en jakthytte ved Olavatnet. Området er noe berørt av 132 kV kraftledning som krysser over
Myklebustfjellet helt øst i delområdet. Mindre fjellvann er med på å gi delområdet noe
variasjon i det visuelle uttrykket. Vegetasjon er nesten fraværende. Svært få og beskjedne
spor etter menneskelig bruk gir området et fremtredende urørt naturpreg.
Området utmerker seg på grunn av landskapsformens ensartede mektighet og fjellplatåets
nære beliggenhet til havet.
Stor verdi
Delområde 2 Midtgulen
Landskapstype: småfjord- og storsundlandskap
Midtgulen består av de to fjordarmene Midtgulen og Sørgulen som er smale nedskårne
fjordbotner nord for fjellplatået Guleslettene. I forlengelsen av fjordarmen Midtgulen finner vi
den smale småfjorden Vindspollen og Indrehusvatnet. Disse er formet av de samme
landformdannende prosessene som fjordene som ligger nord for vannet. Småfjordene skaper
et variert, buktende mønster med klart definerte landskapsrom. Dalsidene ned mot fjordene er
preget av frodig vegetasjon med lommer av dyrka mark og gårdsbruk. Skogen i området
veksler mellom naturlig furuskog på skrinne områder, plantet granskog i liene og frodig
blandingsskog og lauvskog på løsmasseavsetningene langs fjorden og i randsoner omkring
dyrket mark. Bebyggelsen i området består av spredt gårdsbebyggelse med tilhørende naust
og er konsentrert langs fjorden.
De markante landformene med flere klart definerte landskapsrom preger opplevelsen av
området sammen med variert vegetasjon og arealbruk. Det varierte samspillet mellom
landformer, bebyggelse og ulike typer arealbruk gir området en særpreget karakter.
Stor verdi
Delområde 3 Nordgulen
Landskapstype: småfjord- og storsundlandskap
Nordgulen er en smal nedskåret fjordarm i vest-østlig retning. Innerst i fjorden ligger
industristedet Svelgen, med tilhørende fabrikkanlegg, infrastruktur for energiforsyning og
kommunikasjon med bil og båt. Boligbebyggelse fra tiårene etter 2. verdenskrig preger
tettstedet. Området er et klart definert landskapsrom med liten visuell kontakt med
omkringliggende områder.
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Det tydelige industripreget og det relativt monotone fjordløpet gjør at området oppleves med
moderat inntrykksstyrke.
Liten verdi
Delområde 4 Frøysjøen nord
Landskapstype: Breie fjorder
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Frøysjøen nord er et bredt og nedskåret fjordløp mellom omkringliggende fjellplatåer. Enkelte
mindre sidedaler til fjordløpet skaper variasjon i romforløpet langs fjorden. Det er
veiforbindelse på begge sider av fjorden, men ikke sammenhengende langs hele fjordløpet.
Spredt bebyggelse er konsentrert i et smalt bånd langs fjorden. Området har
opplevelseskvaliteter som er typiske i regionen.
Middels verdi
Delområde 5 Botnane
Landskapstype: våg- og smalsundlandskap
Botnane er en fjordpoll med tydelig U-form. Områdene sør og øst for fjordpollen er
skogkledde. Den bratte dalsiden mot nord har store partier med blokkmark og skredmateriale
og har lite trevegetasjon. Skogen i området veksler mellom naturlig furuskog på skrinne
områder, plantet granskog i liene og frodig blandingsskog og lauvskog på
løsmasseavsetningene langs fjorden og i randsoner omkring dyrket mark. Karplantefloraen er
preget av at berggrunnen og jordsmonnet er næringsfattig. Bebyggelsen i området består av
spredt gårdsbebyggelse med tilhørende naust og er konsentrert langs fjorden. En fabrikk med
småindustri (settefiskanlegg) ligger innerst i fjordpollen. Området har godt synlige spor etter
tidligere tiders bruk. De mest karakteristiske fornminnene er de mange gravrøysene fra
bronsealdertida for vel 3000 år siden. Gravrøysene fungerte som markører langs den
eldgamle ferdselsvegen langs fjorden. I tillegg finnes spor etter tidligere tiders jordbruksdrift i
form av steingjerder som gjenspeiler gammel eiendomsstruktur med smale teiger fra fjord til
fjell.
De markante landformene med flere klart definerte landskapsrom preger opplevelsen av
området sammen med variert vegetasjon og arealbruk. Tydelige og godt synlige spor etter
tidligere tiders bruk av området i form av eldre bygninger, gravhauger, gammel beitemark med
mer gir området en særpreget karakter.
Stor verdi
Delområde 6 Bremangerlandet sør
Landskapstype: kystfjellvidde
Området er et fjellplatå med kystfjell med høder opp mot 500 moh. Toppen av fjellplatået er
småkupert, mens fjellsidene og fjellene i kanten av platået har en mer alpin utforming. Platået
ligger i sin helhet over tregrensen med sparsom fjellvegetasjon.
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Området har opplevelseskvaliteter som er representative for regionen.
Middels verdi
Delområde 7 Husefest-Sunnarvåg
Landskapstype: kystfjelldal
Området er en kystfjelldal med frodig vegetasjon som danner et avgrenset landskapsrom
mellom fjellplatået på Guleslettene og kystområdene i vest. Det er flere spor etter eldre
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bebyggelse, beite og bruk av utmark. Husefestvatnet er et langsmalt vann, og det sentrale
landskapselementet i området. Med sin frodighet og dramatiske terrengformer, oppleves
området med stor inntrykksstyrke.
Stor verdi
Delområde 8 Årebrotet
Landskapstype: våg- og smalsundlandskap
Årebrotet er et avgrenset landskapsrom omkring en våg som ligger skjermet til mellom kysten
i vest og fjellområdene i øst. Området er karrig,med tynt løsmassedekke og mye berg i dagen.
Furu dominerer skogbildet, mens bergene langs kysten er dominert av lyng- og
grasvegetasjon. Spredt bebyggelse av ulik type og alder skaper variasjon i landskapsbildet.
Området har opplevelseskvaliteter som er vanlige i regionen.
Middels verdi
Delområde 9 Frøysjøen – Hellefjorden
Landskapstype: fjordbasseng
Frøysjøen – Hellefjorden er det store fjordbassenget mellom kystfjellene i vest og fjellplatåene
på fastlandet i øst. Fjordflaten er åpen og landskapsrommet har stor skala. Kystlinjen er
relativt variert på begge sider, og enkelte holmer og skjær skaper variasjon i landskapsbildet.
Tettstedet Kalvåg har et godt bevart sjøhusmiljø med inntakt eldre bebyggelse. Det er spredt
bebyggelse på enkelte av øyene i vest, oftest tradisjonelle kombinasjonsbruk med jordbruk og
fiske. Enkelte inngrep (steinbrudd) er synlige fra fjordområdene. Tettstedet Kalvåg utmerker
seg med opplevelseskvaliteter over det gjennomsnittlige, for øvrig har området vanlig gode
opplevelseskvaliteter.
Middels verdi
Delområde 10 Botnafjorden
Landskapstype: småfjord- og storsundlandskap
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Området omfatter fjordområdet mellom Florø og fjellplatået på Guleslettene. Enkelte mindre
øyer, holmer og skjær bidrar til å skape variasjon i området. For øvrig har området
opplevelseskvaliteter som er vanlig forekommende i regionen.
Middels verdi
Delområde 11 Florø
Delområdet omfatter store deler av en fremskutt landtunge, omgitt av større fjordbasseng mot
nord og vest. I sør avgrenses delområdet av små, men likevel markerte terrengrygger. Den 95
meter høye Storåsen er mest iøynefallende og et viktig landemerke i byen. Mindre viker
bryter opp strandlinjen langs Norddalsfjorden mot nord, de to vannene Storevatnet og
Lillevatnet er sentrale og samlende landskapselementer. Vegetasjonen i åsene sør for byen
veksler mellom tørre knauser med skrinn mark, og fuktige forsenkninger og myrdrag med til
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dels frodig vegetasjon. Vegetasjonsdekket domineres av lyngmark og furuskog, i veksling med
edelløvskogsområder, grasmark og stort omfang av plantet hagevegetasjon i parker og
boligområder. Det er intensiv arealbruk i delområdet, knyttet til bydannelsen og utviklingen av
Florø og sjørelatert næringsvirksomhet med kai- og mottaksanlegg og skipsindustri. Sentrum i
Florø har regelmessig gatestruktur, omkranset av boligbebyggelse med rekkehus og villaer.
Næringsområder og handel langs hovedveisystemet som knytter byen til omlandet.
Lufthavnen i Florø ligger sør i området. Utmarksområder og skogparti er gjennomvevd av et
nettverk av stier og turveier. Florø sentrum har godt bevart preg fra hele 1900-tallets byvekst
med inntakt trehusbebyggelse. Ut over det, er mye av landskapet omformet gjennom
byekspansjon og industrireising de siste femti årene.
Byen Florø med havna og den tette trehusbebyggelsen langs 1800-tallets regelmessige
byplankvartaler er et sentralt karaktertrekk ved området. Nyere boligfelt, industrivirksomhet og
handelsbygg synliggjør den tradisjonsrike kystbyens betydning for næringslivet i regionen i
dag. Sterke naturelementer med åpent hav og fjordløp er viktige elementer. Vegetasjonen er
typisk for ytre kystområder med furuskog, lyng og krattvegetasjon mellom fuktige myrdrag og
forsenkninger i terrenget, i veksling med park- og hagevegetasjon i områdene omkring Florø
by.
Middels verdi
Delområde 12 Solheimsfjorden
Landskapstype: breie fjorder
Bebyggelsen i søndre del av Florø by preger vestre del av området. Bebyggelse av ulik alder
setter sitt preg på nordsiden av fjorden. En variert strandlinje bidrar til å skape variasjon i
området. For øvrig har området opplevelseskvaliteter som er vanlig forekommende i regionen.
Middels verdi
Delområde 13 Nordalsfjorden
Landskapstype: breie fjorder
Variert gårds- og sjøhusbebyggelse preger ulike deler av området. En variert strandlinje med
skogkledte holmer og skjær bidrar til å skape variasjon i området. Frodig og til dels varmekjær
vegetasjon kler de sørvendte liene på nordsiden av fjorden. For øvrig har området
opplevelseskvaliteter som er vanlig forekommende i regionen.
Middels verdi
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Delområde 14 Grytadalen
Landskapstype: botndal
Botndal med bratt stigning og markerte fjellsider. Vegetasjonen følger en gradient med lyng og
grasmark i de høyeste partiene, overgang til bjørkeskog som avløses av storvokst granskog i
plantefelt i nedre del mot Norddalsfjorden. Riksveg og storskala kraftoverføringsledning
dominerer landskapsbildet. Parkeringsplassen ved Magnhildskaret og søndre tunnelåpning
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inngår i dette delområdet. Landskapskarakteren formes i vesentlig grad av møtet mellom
markert dalutforming og tekniske kommunikasjonsanlegg.
Til tross for områdets tydelige utforming som en bratt U-dal med markerte, høye fjellskrenter,
er omfanget av ulike inngrep, tiltak og installasjoner såpass omfattende at området fremstår
fragmentert og med redusert helhetspreg.
Middels/liten verdi
Delområde 15 Fjellområdene ved Haukåbøra
Landskapstyper: botn- og sprekkedaler, lågfjellsheier, storforma fjellmassiv
Området er et storforma fjellmassiv med lagdelt sandstein. Fjellområdet er preget av botn- og
sprekkedaler. De høyeste toppene ligger opp mot 800 moh. Flere turstier går gjennom
området som i sin helhet ligger over tregrensen. Flere av fjelltoppene har vidt utsyn mot
kysten og det omkringliggende landskapet.
Området har kvaliteter som er vanlig forekommende i regionen.
Middels verdi
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Figur 5-3. til venstre): Guleslettene er et høytliggende og fremskutt fjellplatå, omkranset av sjø og
fjordløp på tre sider. Fra fjellplatået er det utsyn mot storhavet og kystfjellene i vest. Figur 5-4 (til høyre):
Fjellplatået er dekket av et mektig blokkhav med sandstein, noe som er uvanlig i lågfjellet i Sør-Norge.
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Figur 5-5. I strandsonen mellom fjellplatåene og fjordene i vest, finnes flere lune våger og sund. Her
Uravågen ved Årebrotet. Figur 5-6 (til høyre): Myklebust ved Midtgulen. Nord for Guleslettene finnes
flere smale fjordarmer med et variert samspill mellom landformer, bebyggelse og ulike typer arealbruk.
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Figur 5-7 (til venstre): Vindspollen, en av de smale fjordene nord for Guleslettene. Figur 5-8 (til høyre):
Botnane. Tydelige og godt synlige spor etter tidligere tiders bruk gir området en særpreget karakter.

Figur 5-9 (til venstre): Haukå i Norddalsfjorden. Fjordbygdene som strekker seg innover i landet er
mindre eksponert mot det åpne havet. Figur 5-10 (til høyre): Industristedet Svelgen innerst i Nordgulen.
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Figur 5-11 (til venstre): Fjordbassenget Frøysjøen sett fra Årebrotet .Figur 5-12 (til høyre): Større
kystfjell som stikker flere steder opp fra strandflaten, og skjermer skipsleia fra storhavet i vest.
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Figur 5-13 (til venstre): Florø by ligger ytterst på en fremskutt landtunge med skogkledt åslandskap.
Byen er omgitt av større fjordbasseng mot nord og vest..
Figur 5-14 (til høyre): Kalvåg ligger ved skogkledte åser. Frøysjøen – Hellefjorden er det store
fjordbassenget mellom kystfjellene i vest og fjellplatåene på fastlandet i øst. Fjordflaten er åpen og
landskapsrommet har stor skala. Kystlinjen er relativt variert på begge sider, og enkelte holmer og
skjær skaper variasjon i landskapsbildet. Tettstedet Kalvåg (i forgrunnen) har et godt bevart sjøhusmiljø
med inntakt eldre bebyggelse.

5.3

Virkninger av utbyggingsplanene

5.3.1

Anleggsfasen

Den viktigste konsekvensen for landskapsbildet i anleggsfasen vil være at den menneskelige
aktiviteten øker betraktelig. Området vil være preget av byggearbeider, kraner, lastebiler,
anleggsbrakker, m.m. i den perioden arbeidene pågår. Konsekvensene for landskap i
anleggsfasen vil være av kortvarig karakter, og bestå av midlertidige terrenginngrep som
anleggsveier, mellomlagring av masser, oppføring av fundamenter og lignende.
Byggeperioden kan strekke seg opp mot 3 år. I nærområdene vil inngrepene i
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anleggsperioden oppfattes som langt mer dominerende, synlige og skjemmende enn
situasjonen i driftsfasen. På lang avstand vil anleggsarbeidene i seg selv være lite synlige.
I de påfølgende avsnittene er det konsekvenser i driftsfasen som vil bli vurdert.
5.3.2

Driftsfasen

Visualiseringer og synlighetskart i vedlegg 5 supplerer beskrivelsen i dette kapittelet. Her
følger en kortfattet beskrivelse av visuelle virkninger i de ulike delområdene.
Konsekvenser i delområde 1 Guleslettene
Med inntil 48 synlige vindturbiner og tilhørende infrastruktur vil anlegget fylle hele synsfeltet
inne i planområdet. Ettersom terrenget er kupert, vil det variere hvor mye av vindkraftverket
som er synlig. Fra markerte utsiktspunkter og fjelltopper i delområdet vil det være god oversikt
over hele vindkraftverket. Terrengformasjonene i området vil stedvis skjule flere av turbinene.
De interne veiene i vindkraftverket vil anlegges mellom fjellknausene, og vil flere steder
medføre skjæringer og fyllinger i fjell. Dette kan stedvis være betydelige inngrep. Viktig for
områdets landskapskarakter er at det oppleves som helhetlig, uten brudd og i stor grad er
urørt av nyere inngrep. Vindkraftverket vil oppleves som et dominerende landskapselement i
området etter utbygging. Området vil derfor i vesentlig grad endre karakter som følge av
vindkraftutbyggingen.
Delområdet Guleslettene er vurdert til å ha stor verdi.
Tiltaket vil ha stor negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha meget stor negativ konsekvens for området.
Konsekvenser i delområde 2 Midtgulen
Delområdet ligger 2-5 kilometer unna vindkraftverket. I områdene på sørsiden av fjordløpet vil
deler av rotorbladene fra enkelte turbiner være glimtvis synlige. Naturlig utsynsretning i dette
området er mot nord, og turbinene vil i liten grad prege opplevelsen av landskapet på sørsiden
av fjorden. På nordsiden vil 1-20 turbiner være helt eller delvis synlige i silhuett. Det er først og
fremst turbinene sør for Mulliegga og nord for Slettevarden som vil være synlig fra området.
Fra utsiktspunkter på nordsiden av fjorden vil turbinene være synlig i en avgrenset del av
horisonten på 5 kilometers avstand eller mer. Området vil i liten grad endre karakter som følge
av utbyggingen.
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Delområdet Midtgulen er vurdert til å ha stor verdi.
Tiltaket vil ha liten/middels negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for området.
Delområde 3 Nordgulen
Fra Nordgulen vil fjellryggen ved Midtgulen skjerme for innsyn til vindkraftverket. Langs veien
på nordsiden av fjorden vil kun deler av rotorbladene fra 1-5 turbiner være glimtvis synlig, men
på denne avstanden vil det knapt registreres. Synligheten øker noe oppover i fjellsiden på
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nordsiden av fjorden. Vindkraftverket vil ikke være synlig fra Svelgen eller fra sørsiden av
fjorden.
Delområdet Nordgulen er vurdert til å ha liten verdi.
Tiltaket vil ha liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelige konsekvenser for landskapet i området.
Delområde 4 Frøysjøen nord
Fra nordre del av Frøysjøen vil 1-10 turbiner (først og fremst turbinene på Skuldalsnipa) være
helt eller delvis synlige i silhuett. Avstanden på 6-10 kilometer til vindkraftverket vil dempe
inntrykket av turbinene, som vil være synlige i en liten del av horisonten. Tiltaket vil til en viss
grad påvirke landskapets karakter i negativ retning.
Delområdet Frøysjøen nord er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha middels/liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels/liten negativ konsekvens for landskapet i området.
Delområde 5 Botnane
1-2 turbiner vil være synlig i silhuett på toppen av fjellformasjonene som omgir fjordpollen.
Avstanden vil være mindre enn én kilometer. Særlig vil det være liten avstand til vindturbinene
på toppen av Botnanipa. Vindkraftverket vil fremstå som et teknisk element som bryter med
den historiske bruken av området og vil til en viss grad påvirke områdets karakter, men siden
kun 1-2 turbiner vil være godt synlig i området vil den totale påvirkningen være moderat.
Delområdet Botnane er vurdert til å ha stor verdi.
Tiltaket vil ha middels negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativ konsekvens i området.
Delområde 6 Bremangerlandet sør
Fra fjelltoppene på Bremangerlandet vil store deler av vindkraftverket være synlig i silhuett
mot sør. Turbinene vil være synlige i en relativt avgrenset del av horisonten. Avstanden på om
lag 10 kilometer vil dempe inntrykket av turbinene. Synlighet vil variere en del i fjellområdene
på Bremangerlandet, og mange steder vil turbinene ikke være synlige. Vindkraftverket vil i
liten grad påvirke landskapets karakter i området.
Delområdet Bremangerlandet sør er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens i delområdet.
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Delområde 7 Husefest-Sunnarvåg
Vindkraftverket vil ikke bli synlig i området.
Delområdet Husefest-Sunnarvåg er vurdert til å ha stor verdi.
Tiltaket vil ha ubetydelig påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
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Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelige/ingen konsekvenser i området.
Delområde 8 Årebrotet
Fra Årebrotet vil mellomliggende fjellformasjoner skjerme for innsyn til vindkraftverket, og kun
glimt av noen få rotorblader vil være synlige i vestre deler av området. Naturlig utsynsretning i
området er mot vest. Vindkraftverket vil i liten grad påvirke landskapets karakter i området.
Delområdet Årebrotet er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens i området.
Delområde 9 Frøysjøen – Hellefjorden
Fra Frøysjøen vil deler av vindkraftverket være synlig i silhuett mot himmelen i øst. Det vil
først og fremst være mindre grupper med 1-5 turbiner som vil være synlige, og det vil være
vanskelig å få inntrykk av utstrekningen til vindkraftverket fra området. Det er først og fremst
fra kystfjellene i vest og sørvestre deler av Bremangerlandet at turbinene vil være synlige
(Hovden, Batalden områdene ved Kalvåg). Fra alle disse stedene vil vindkraftverket være
synlig i en relativt liten del av horisonten (10-20 grader av en total synssektor på 360 grader).
Avstanden på 8-10 kilometre vil dempe inntrykket av turbinene. Fra østre deler av
fjordbassenget vil kun enkelte turbiner være glimtvis synlige.
Delområdet Frøysjøen – Hellefjorden er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha middels/liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels/liten negativ konsekvens i området.
Delområde 10 Botnafjorden
Botnafjorden ligger under de steile fjellveggene opp mot fjellplatået på Guleslettene. På grunn
av de store høydeforskjellen fra fjorden opp til vindkraftverket er det få turbiner som blir
synlige fra fjorden, da turbinene ligger et godt stykke inne på selve fjellplatået. Fra fjorden vil
kun 1-5 turbiner være delvis synlige og påvirke landskapets karakter i liten grad.
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Delområdet Botnafjorden er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens i området.
Delområde 11 Florø
Fra bebyggelsen i Florø og åsene sør for bysentrum (Storåsen og Brandsøyåsen) vil inntil 24
turbiner være synlige i silhuett på toppen av Gulefjellsplatået. Fjellplatået danner en markert
vegg i det storskala landskapsrommet byen er en del av. I og med at store deler av
bebyggelsen i byen er eksponert mot nord, vil vindkraftverket oppfattes som et tydelig element
i landskapet. Silhuetten av Gulesletteneplatået er et kjent trekk i bybildet. Avstanden på 7-8
kilometer vil bidra til å dempe inntrykket, samtidig som vindturbinene vil være synlige i en
relativt avgrenset del av synsfeltet. Stedvis vil mellomliggende terrengformer og bebyggelse
hindre innsyn til vindkraftverket. Vindkraftverket vil endre utsikten fra byen og i varierende
grad påvirke landskapets karakter. Virkningen av vindkraftverket kan oppleves sterkest ved de
tradisjonelle kai- og havneområdene i sentrum, og i boligområder med fritt utsyn mot
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Guleslettene. Virkningen vil være mindre inne i den tette sentrumsbebyggelsen da det sjelden
vil være fritt utsyn mot vindkraftverket her. Fra Florøs tilgrensende transport- og
næringsområder vil landskapet i liten grad endre karakter, da disse områdene er kjennetegnet
av større tekniske anlegg, slik at kontrasten til vindkraftverket blir liten. Storåsen sør for Florø
er for det meste dekket av tett skog, og vegetasjonen i forgrunnen vil her hindre utsyn mot
vindkraftverket. På toppen av åsen vil det imidlertid være utsyn mot inntil 24 vindturbiner i
silhuett over fjellkammen på Guleslettene.
Delområdet Florø er vurdert til å ha middels stor verdi.
Tiltaket vil ha middels negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativ konsekvens for området.
Delområde 12 Solheimsfjorden
På grunn av mellomliggende terrengformasjoner vil vindkraftverket i liten grad være synlig fra
Solheimsfjorden. Enkeltturbiner kan glimtvis være synlige, men avstanden vil bidra til at
påvrikningen på landskapets karakter i området er minimal.
Delområdet Solheimsfjorden er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha liten negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens i området.
Delområde 13 Nordalsfjorden
På grunn av mellomliggende terrengformasjoner vil vindkraftverket i svært liten grad være
synlig fra Nordalsfjorden. Kun fra områdene på øya Grønenga vil turbiner være glimtvis
synlige. Også her vil påvirkningen på landskapets karakter være liten.
Delområdet Norddalsfjorden er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha ubetydelig påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelig konsekvens i området.
Delområde 14 Grytadalen
Delområde 14 Grytadalen vil bli berørt av utbyggingsplanene gjennom atkomstveien til
vindkraftverket, som er planlagt å ta av fra Fylkesvei 614 sør for tunnelen i Magnhildskaret.
Delområdet er i dag preget av flere tekniske anlegg som vei og kraftledning. En ny veg her vil i
liten grad oppleves som et brudd med landskapskarakteren i området. Også flere av turbinene
i vindkraftverket vil være synlig fra dalbunnen i Grytadalen. Siden Grytadalen allerede er
preget av ulike tekniske anlegg vil kontrasten til eksisterende landskapskvaliteter være
moderat ved utbygging av vindkraft.
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Delområdet Grytadalen er vurdert til å ha middels/liten verdi.
Tiltaket vil ha middels negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels/liten negativ konsekvens for delområdet.
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Delområde 15 Fjellområdene ved Haukåbøra
Også i dette turområdet er friluftsverdiene i første rekke knyttet til urørthet og utsikt, og
opplevelseskvalitetene vil bli redusert siden vindturbinene vil synes godt fra flere steder. Turen
mellom Haukånipa og Snøfjellet vil ha utsyn til 37-48 vindturbiner på store deler av turen.
Både fra selve Haukånipa, Trollnipa og Haukåbøra vil opp mot 48 vindturbiner påvirke
landskapet mot fjorden. Avstanden til turbinene reduserer påvirkningen. Fra disse
utsiktspunktene vil vindkraftverket oppleves som et brudd med det helhetlige naturlandskapet
som preger Guleslettene i dag.
Delområdet Norddalsfjorden er vurdert til å ha middels verdi.
Tiltaket vil ha middels/stor negativ påvirkning på landskapskarakteren i delområdet.
Tiltaket er vurdert til å ha middels/stor negativ konsekvens i delområdet

5.3.3

Guleslettene vindkraftverk – samlet konsekvens

Tiltakets påvirkning på landskapskarakteren
Nærvirkningene av det planlagte vindkraftverket er omfattende. Et område med spesielle
landskapskvaliteter (lågfjellsplatå ved kysten med blokkhav) vil endre karakter fra
naturområde til et område dominert av tekniske inngrep.
Fjernvirkningene av det planlagte tiltaket er mer moderate. Vindkraftverket vil påvirke
landskapsopplevelsen fra fjelltoppene øst for planområdet og fra områdene omkring Florø by.
Fra fjordområdene i vest og nord vil vindkraftverket være glimtvis synlig, men den vil ikke
utgjøre et dominerende innslag i landskapsbildet. Vindkraftverket vil kun ha små negative
virkninger på det helhetlige kulturlandskapet langs fjorden rett nord og vest for planområdet.
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Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av
konsekvensene i de ulike delområdene. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn
områder lenger unna. Tiltaket vurderes til å ha stor/middels negativ konsekvens for landskap.
Landskapsvirkningene i de ulike delområdene er oppsummert i tabellen nedenfor (Tabell 5-1).
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Tabell 5-1. Oppsummering av landskapsvirkning Guleslettene vindkraftverk.
Delområde
Verdi
Påvirkning på
Konsekvenser
landskapskarakteren
for landskap
Stor
Stor negativ
Meget stor negativ
1 Guleslettene
konsekvens
2 Midtgulen
Stor
Liten/middels negativ
Liten negativ konsekvens
3 Nordgulen
Liten
Liten negativ
Ubetydelige konsekvenser
4 Frøysjøen nord
Middels
Middels/liten negativ
Middels/liten negativ
konsekvens
5 Botnane
Stor
Middels negativ
Middels negativ konsekvens
6 Bremangerlandet sør
Middels
Liten negativ
Liten negativ konsekvens
7 Husefest-Sunnarvåg
Stor
Ubetydelig
Ubetydelig konsekvens
8 Årebrotet
Middels
Liten negativ
Liten negativ konsekvens
9 Frøysjøen - Hellefjorden Middels
Middels/liten negativ
Middels/liten negativ
konsekvens
10 Botnafjorden
Middels
Liten negativ
Liten negativ konsekvens
11 Florø
Middels
Middels negativ
Middels negativ konsekvens
12 Solheimsfjorden
Middels
Liten negativ
Liten negativ konsekvens
13 Nordalsfjorden
Middels
Ubetydelig
Ubetydelig konsekvens
14 Grytadalen
Middels/liten Middels negativ
Middels negativ konsekvens
15 Fjellområdene ved
Middels
Middels/stor negativ
Middels/stor negativ
Haukåbøra
konsekvens
Samlet vurdering
Stor/middels negativ
konsekvens*
*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
i de ulike delområdene. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn områder lenger unna.

5.4

Forslag til avbøtende tiltak

rao4n2 2008-01-23

Tiltak i anleggsperioden
I anleggsfasen er det avgjørende å unngå terrengskader ved kjøring og transport. Ved en
eventuell konsesjon fastsetter NVE vilkår om at det skal utarbeides en miljø- og transportplan.
I denne planen, som skal godkjennes av NVE, legges det føringer for anleggsarbeidene i
henhold til NVEs veiledning. Miljø- og transportplanen sikrer at turbinleverandøren/
entreprenøren innarbeider nødvendige miljøhensyn i arbeidet, herunder sikring av
vegetasjon/naturmark i utbyggingsperioden, tilpasning av infrastruktur til landskapet,
revegetering og istandsetting.
Revegetering vil være en utfordring i dette prosjektet, da det finnes svært lite karplanter i
planområdet, som er preget av et blokkhav med stein. Tradisjonell revegetering vil oppfattes
som et fremmedelement i dette steinlandskapet. Det bør derfor arbeides med prinsipper for å
legge eksisterende blokkstein tilbake i veifyllinger og andre områder med inngrep. Dette kan
bidra til at veianlegg og turbinoppstillingsplasser får en mer naturlig tilpasning til terrenget.
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Reduksjon av planområdet og detaljplasseringer av turbiner
Guleslettene vindkraftverk ligger på et grovkupert fjellplatå med bratte kanter. Visualiseringene
viser at det er turbinene som står nærmest kanten av platået som vil forårsake de største
visuelle virkningene. Fjerning eller flytting av turbin 6, 7 og 17 vil redusere
landskapsvirkningene i delområdet Botnane. Dette vil redusere samlet konsekvensgrad i dette
delområdet til liten negativ konsekvens.
Turbintype, detaljering og landskapstilpasning
Siden Guleslettene vindkraftverk er planlagt på et fjellplatå preget av blokkhav, vil det i store
deler av planområdet være lite hensiktsmessig med revegetering. I detaljplanleggingen bør
det arbeides med hvordan veier, turbinoppstillingsplasser osv. kan tilpasses terrenget ved
flytting og eventuelt stabling av blokksteiner.
Fjellplatået på Guleslettene har i dag ingen bygninger eller tekniske anlegg. Anleggene i
tilknytning til vindkraftverket bør tilpasses byggeskikken i området. Materialbruk og
dimensjoner ved anleggene bør ha lokal forankring.
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Endring av konsekvensgrad
Mindre endringer i oppstillingsmønster og flytting eller fjerning av enkeltturbiner vil kunne
redusere den visuelle virkningen lokalt, men vil ikke endre konsekvensgraden for prosjektet
samlet sett.
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6

Kulturminner og kulturmiljø

6.1

Kort om datainnsamling og metode

Metode
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkningene, som Guleslettene
vindkraftverk vil ha for kulturminner og kulturmiljø. I fagrapporten benyttes metodikk fra
Riksantikvarens veileder for kulturminner og kulturmiljø i konsekvensvurderinger
(Riksantikvaren 2003 og Håndbok 140, konsekvensvurderinger (Statens vegvesen 2006).
Følgende momenter skal belyses:
1. Områdebeskrivelse med verdi- og sårbarhetsvurdering
2. Vurdering av konsekvenser
3. Vurdering av avbøtende tiltak
Det skilles mellom direkte (fysiske) og visuelle konsekvenser.
Direkte innvirkning kan skje i form av fysisk innvirkning ved skade, fjerning, ødeleggelse og
tildekking av kulturminner. Kulturmiljøer kan skades både direkte og indirekte ved at miljøet
stykkes opp. Indirekte innvirkning kan skje dersom vindkraftverket medfører at kulturminner og
kulturmiljø blir liggende i et landskap som er vesentlig endret i forhold til det som eksisterte da
kulturminnet eller miljøet ble anlagt/var i bruk. Opplevelses- og autentisitetsverdien er dermed
viktige parametere i vurderingen. Avstand mellom tiltak og kulturminne/kulturmiljø samt
topografi vil være med å avgjøre graden av effekt. Opplevelses- og det estetiske aspektet kan
ytterligere forstyrres av refleks, støy og skyggevirkninger fra for eksempel turbiner, ledninger
og master. Slike indirekte konsekvenser er særlig knyttet til driftsfasen.
Vindturbinenes ruvende dimensjoner medfører at de vil være synlig over store områder. De vil
derfor påvirke de visuelle kvalitetene i landskapet med storskala virkning. For å vurdere denne
virkningen er det relevant å bruke ulike synlighetssoner – bestemt ut fra vindturbinenes
visuelle dominans - som avgrensingsfaktor for vurdering av omfang. Disse visuelle sonene er
tilpasset norske forhold og anerkjent av NVE (NVE 2007).
Tabell 5.2. Forholdet mellom synlighetssoner og virkning på kulturminner og kulturmiljø
AVSTAND MELLOM TILTAK OG
SYNLIGHETSSONE

KULTURMINNE/KULTURMILJØ

Nærsone
Mellomsone
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Fjernsone

0-3 km fra vindturbinene
4-10 km fra vindturbinene
11-20 km fra vindturbinene

OMFANG/EFFEKT
Stort negativt
Middels negativt
Lite negativt /intet

Grad av omfang/effekt slik det er skjematisert ovenfor kan bare brukes veiledende.
Dominansgraden kan forsterkes av faktorer som at det totale antall turbiner er stort, at et stort
antall turbiner er synlig i innsynsretningen, om det er naturlig innsynsretning mot
vindkraftverket fra kulturmiljø og at turbinene er plassert på topper og platåer slik at det
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oppstår en silhuettvirkning. Hvor mye, og hvilken del av turbinene som er synlig kan også
være med å forsterke omfanget. Ofte vil synsinntrykket av hele vindturbinen være å foretrekke
framfor kun et synlig vingesveip. Hele vindturbinen vil framstå som en forståelig helhet i
landskapet, et synlig vingesveip vil derimot utgjøre en stadig gjentagende bevegelse som
tiltrekker seg synets oppmerksomhet på samme måte som et skjermsparerbilde i bevegelse
på en dataskjerm. Men dominansgraden kan også reduseres, ettersom landskapets relieff,
topografi og vegetasjon kan stenge/dempe innsynet. Kulturminner og kulturmiljøer som er
vurdert til å bli påvirket av tiltaket ligger derfor i vekslende avstand fra planområdet.
Datainnsamling
Datagrunnlaget bygger på tekniske planer for Guleslettene vindkraftverk, befaring i
influensområdet, lokalhistorisk litteratur og tilgjengelige utredninger, rapporter og arkiver.
Regional og lokal kulturminnekompetanse er konsultert. Kulturkontoret i Bremanger
kommune, kultursjef i Flora kommune og ansvarlig saksbehandler i Sogn og Fjordane
fylkeskommune har gitt verdifull informasjon. Historiker og forfatter av bygdebok for Flora,
Gaute Losnegård, har villig delt ut informasjon om den delen av nærområdet som ligger i Flora
kommune.
Det ble foretatt befaring i undersøkelsesområdet 30.5-1.6.2011, tilsvarende ca. 2 ½ dagsverk.
Virkningen er vurdert ut fra synlighetssoner (se beskrivelse tidligere), synlighetskart og
fotovisualiseringer/dataperspektiver.
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Undersøkelsesområde
Undersøkelsesområdet, eller influensområdet, vil alltid være større enn selve planområdet:
”Influensområdet er enkelt sagt det området som tiltaket kan verke inn på” (Riksantikvaren
2003:28). Undersøkelsesområdet for denne rapporten omfatter planområdet samt en sone på
inntil 20 km fra ytterste turbiner der det forventes at opplevelsen av kulturminner og kulturmiljø
kan bli påvirket av inngrepene i vesentlig grad. Det legges særlig vekt på kulturminner og –
miljø innen en 3 km-sone.
Avgrensning mot andre fagtema
Følgende avgrensinger mot andre fagtema er trukket opp:
- Visuelle virkninger som er utslagsgivende for opplevelseskvaliteten i viktige
landskapsområder, vurderes særskilt under tema landskap.
- Kulturlandskap vil i hovedsak vurderes under tema landskap
- Kulturminner og kulturmiljø innen en 3 km sone fra de ytterste vindturbinene vurderes
særskilt under tema kulturminner og kulturmiljø. Kulturmiljø og -landskap utover dette vil i
hovedsak vurderes under fagtema landskap. Unntakene er særlig verdifulle kulturminner/miljø utover 20 km fra de ytterste vindturbinene.
- De visuelle kvalitetene i kulturlandskap og vegetasjon som del av landskapsbildet,
behandles under tema landskap.
- Naturens ”egenverdi”, vitenskapelige verdi og betydning i et økologisk perspektiv
behandles under tema biologisk mangfold.
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6.2

Beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø

6.2.1

Planer med relevans for tiltaket
-

-

6.2.2

Kulturminneinteresser og vindkraftutbygging (Riksantikvaren 2005)
Området SF3 Kinn-Årebrot-Botnane dekker vestre del av planområdet.
Området SF2 Vingen-Rungsundet-Skatestraumen ligger ca. 8 km nordøst
for planområdet.
Regional plan for vindkraft (Sogn og Fjordane fylkeskommune 2011)
Foruten SF 2 er Høydalsfjorden-Solheimsfjorden/Eikefjorden nevnt som et
kulturminnemiljø med stor verdi på regionalt nivå.
Områdets generelle kulturhistorie – dagens status

Planområdet ligger på nordvestlandet, på en halvøy omgitt av storhav, samlinger av øyer og
fjordsystemer. Beliggenheten er sentral i forhold til samferdsel, både i hovedleia nord-sør og i
et mer lokalt perspektiv innover i fjordsystemene i øst, og mellom øyene og havet i vest.
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Arkeologiske funn viser at området har vært bebodd siden de første menneskene tok landet i
bruk for ca. 10.000 år siden. Det er registrert utallige steinalderboplasser i Bremanger og Flora
som viser et bosetningsmønster der lune viker ved ytterkysten og l trange sund med gode
fiskeforhold litt innover i fjordene var bebodd. For disse pionérbosetterne var nok fiskerier og
jakt viktigste ressurs. Men området har også hatt en annen viktig ressurs, i form av
diabasforekomsten på Stakaneset like øst for Florø. På denne lokaliteten ble det tatt ut
diabas, et råstoff som ble brukt til økser, som ble videredistribuert til et større område fra
Nord-Hordaland til Møre. Det er utallige funn øst og sør for Guleslettene som viser at området
har vært et levedyktig, rikt samfunn (etter forholdene) allerede for 7000 år siden. Menneskene
fant blant annet overskudd til å drive rituell og sosial aktivitet på to særpregede arkeologiske
lokaliteter. Helleristningsfeltet i Vingen, som ligger ca. 20 km nord for planområdet, og
helleristningene i Ausevik, ca. 17 km sør for planområdet er begge av nasjonal og
internasjonal interesse. Feltene framviser figurer av mennesker, dyr og symboler og knyttes til
såkalte veideristninger. Denne gruppen ristninger tolkes å ha sammenheng med jakt- og
fangstkultur. Vingen har vært i bruk fra eldre steinalder til langt inn i yngre steinalder (ca.
5000-2500 f.Kr). Ausevikfeltet ble brukt over et kortere tidsrom i yngre steinalder (ca. 40002000 f.Kr). Det ser ut som begge feltene ble forlatt etter at jordbruket festet seg som
ervervsform i sein yngre steinalder.
Fra yngre steinalder ser vi en svak dreining mot at også de indre delene fjordene var bosatt. I
den seine delen av yngre steinalder tok folk til med jordbruk og ble med det mer bofaste. De
lettdrevne jordbruksområdene som har vært attraktive helt fram til i dag, har spor etter
bosetning. Mellom Botnane og Årebrot, like vest for turbinene 1-5, ligger en rekke steinrøyser
som er datert til bronsealder-jernalder. Disse store røysene forteller om et samfunn som har
kunnet samle seg om og organisere felles oppgaver. Fra jernalder er det kjent bosetningsspor
blant annet i Midtgulen.
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Gjennom middelalderen var øya Kinn vest for planområdet, et sentralt sted langs leia. Øyas
steinkirke fra 1100-tallet er knyttet til Sunniva-legenden og til Selje, et stykke lengre nord.
Dette karakteristiske kulturmiljøet har nasjonal verdi. Også Svanøy hovedgård på øya Svanøy
ca. 20 km sør for planområdet, har stor kulturhistorisk verdi som storgård, adelssete og senter
for haugianerbevegelsen.
Dagens jordbruksbosetning i nærheten av planområdet går for det meste tilbake til 1500-tallet.
Relativt skrint jordsmonn begrenset mulighetene for dyrking og det var derfor for det meste
husdyrhold i området. Som alle bønder langs norskekysten drev bøndene i Bremanger/Flora
en fiskerbondeøkonomi. Husdyrhold kombinert med fiske og skogsdrift gav flere bein å stå på.
Det foregikk sesongvist storfiske i sjøen vest for fastlandet. Mest legendarisk er det store
sildefiskeriet som foregikk på 1800-tallet. Den trafikkerte leia gav grunnlag til framvekst av en
rekke gjestgiversteder, blant annet Kalvåg og Rugsund, som ligger nord/nordvest for
planområdet.
Beitingen som foregår i dagens planområde har tradisjoner langt tilbake i tid. Stølingsformen i
disse ytre områdene av Sogn og Fjordane var enkle fjøs/melkeplasser eller sel, noen ganger i
kombinasjon. Folket fra gården gikk opp om ettermiddagen/kvelden, melket dyrene og
overnattet før de gikk hjem igjen om morgen med melken. En rekke navn i området indikerer
støling, som Pollastøylane, Mullistøylane, Sørgulestøylen. Omkring 1940 ble det slutt på
stølingen. Stølene ligger i frodige områder med lett tilgang fra de respektive gårdene, men
utenfor planområdet.
Under 2. verdenskrig var Bremanger sentralt i overfartstrafikken til Shetland. Botnane var et
av de viktigste utfartsstedene. Her er det nylig satt opp et minnesmerke etter en radiosender
som stod i bygda under krigen. Flyktningene som skulle på båter over til Shetland skal ha
ligget på vent i fjellet som planområdet er en del av.
6.2.3

Kulturminner/-miljøer i planområdet
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(1) Området med turbiner, adkomstvei og internveier
Innen planområdet er det registrert få kulturminner. En del varder som markerer kommunegrensen skal ha blitt satt opp da herredskartet for Bremanger ble utarbeidet i 1869, i
forbindelse med at Bremanger ble utskilt som egen kommune fra Kinn i 1866 (pers.med.
kulturkontoret i Bremanger kommune). I og like utenfor planområder er det varder på Holten,
Slettevarden, Grønegga og Mulliegga (disser er merket A på Figur 6-9). Under befaring i
mai/juni 2011 ble det registrert en helle reist på høykant sør for Skaravatnet (merket G på figur
6-9). Denne skal, ifølge grunneierne, være reist på begynnelsen av 1990-tallet.
Det står et bygg ved vannet Blomringen (merket B på Figur 6-9). Bygget har fungert som sel
og er trolig reist i løpet av de første ti-årene av 1900-tallet (det er avbildet på foto fra 1930tallet, i følge grunneier Øyvind Heimtun). Ved Mullistøylane ble det registrert ytterligere et
bygg (merket C på figur 6-9). Dette står til nedfalls. Ved Olavatnet står en jaktbu (merket D på
figur 6-9). Det er ikke kjent materielle spor etter flyktningene fra 2.verdenskrig sin bruk av
planområdet.
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Kvaliteter: Det er få registrerte kulturminner innen planområdet. Vardene, historier
knyttet bruk av området under 2.verdenskrig og sporene etter stølsdrift er alle fra nyere
tid. Dette gir en viss opplevelsesverdi knyttet til identitetsverdi og kunnskapsverdi
knyttet til representativitet, historisk kildeverdi og variasjon.
Verdi: Liten

rao4n2 2008-01-23

Figur 6-1. Kartet viser de omtalte og verdivurderte kulturhistoriske lokalitetene innen en ca. 20 km sone
fra de ytterste turbinene i Guleslettene vindkraftverk. Nummereringen viser til lokalitetene omtalt i
teksten. Kulturminner i og like ved planområdet er vist i Figur 6-9.
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Figur 6-2. Gammelt sel ved vannet Blomringen. Foto: M.M., Sweco, mai 2011

6.2.4

Kulturminner/-miljøer i 3 km-sonen

Kulturminner og kulturmiljø som ligger inntil 3 km fra turbinene blir liggende i tiltakets visuelle
territorium – det vil si den sonen inntil turbinene der de visuelt okkuperer omgivelsene totalt.
Området Midtgulen – Gulestøa
Området er preget av fjordarmer og et åpent havstykke. Gårdene ligger av den grunn i karrige
eller mer frodige landskap, avhengig av hvor eksponert de er for storhavet. Gårdene i denne
delen av Bremanger lå øde etter Svartedauden og gjenryddet noe seinere enn gårdene ved
kysten på grunn av lengre avstand til de rike fiskefeltene. Store skogsområder var imidlertid
en ressurs som raskt ble viktig for disse gårdene (Svihus 2006:43).
(2) Gårdene Indrehus (gnr 44), Ytrehus (gnr 43) og Midtgulen (gnr 42)
På nordsiden av Midtgulen er landskapet frodig, med et velholdt kulturlandskap der de eldre
tunene på Indrehus, Ytrehus og Midtgulen ligger med en del bevart eldre bebyggelse. Mer enn
10 av disse er eldre enn 100 år. Markene har innslag av steingarder og andre typer
steinmurer. Midtgulen kirke er en trekirke fra 1904. På Ytrehus er det registrert et båtvrak fra
1944. Det ligger flere gravhauger fra jernalder på gårdene. En trevarehandel og et kaianlegg
viser at skogen fortsatt brukes som ressurs. På Kjelkenes står et gammelt kystkulturmiljø med
rutebåtkai, butikk og tre sjøboder. Byggene er registrert i Sefrak med byggeår etter 1850.
rao4n2 2008-01-23

Kvaliteter: Gårdene med tun og innmark, kirkested samt aktiviteter ved fjorden utgjør et
kulturmiljø med opplevelsesverdi knyttet til autentisitet og har kunnskapsverdi knyttet til
historisk og vitenskapelig kildeverdi. Kunnskapsverdien er også knyttet til mangfold av
kulturminnekategorier samt tidsdybde og alder.
Verdi: Middels-stor

44

Oppdrag 145191; ibi

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

Sweco Norge AS

Figur 6-3. Trekirken i Midtgulen er fra 1904. Foto: M.M. Sweco mai 2011

(3) Gårdene Myklebust (gnr 45), Vindspollen (gnr 46, )Store Mullia (gnr 47) og
Mulehamn (gnr 48)
Disse gårdene på sørsiden av Midtgulen ligger omgitt av et frodig og velholdt kulturlandskap
og med en god del bevart eldre bebyggelse. Særlig Myklebust har en rekke Sefrakregistreringer, hvorav minst seks er eldre enn 100 år. Det er ikke registrert automatisk fredete
kulturminner på gårdene.
Kvaliteter: Gårdene med tun og innmark utgjør et kulturmiljø med opplevelsesverdi
knyttet til autentisitet og har kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig
kildeverdi. Bygningsmassen på Myklebust har størst egenverdi.
Verdi: Middels
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(4) Gårdene Sørgulen ((gnr 49), Almenningen ((gnr 50) og Gulestøa ((gnr 51)
Sørgulen ligger i en lang og smal fjordarm med frodig kulturlandskap. De andre gårdene ligger
i mer karrig landskap. Det er Sefrak-registrerte bygninger på Sørgulen og Gulestøa, hvorav tre
er eldre enn 100 år. Det er registrert tre lokaliteter med spor etter steinalderbosetning i
Gulestøa.
Kvaliteter: Gårdene med tun og innmark utgjør et kulturmiljø med en viss
opplevelsesverdi knyttet til autentisitet og har kunnskapsverdi knyttet til historisk og
vitenskapelig kildeverdi. Kunnskapsverdien er også knyttet til tidsdybde og alder.
Verdi: Middels
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Figur 6-4. Utsikt fra Ytrehus mot Myklebust og Vindspollen. Planområdet i bakgrunnen.Foto: M.M.
Sweco mai 2011

rao4n2 2008-01-23

Området Botnane - Årebrotet
Området ligger stort sett i ly, men storhavet er ikke langt unna. Bosetningen er lagt til de lune
vikene. Et større antall gravrøyser ligger spredt langs kyststripen mellom Botnane og
Årebrotet. Røysene, som kan dateres til bronsealder-jernalder, vitner om at området har vært
attraktivt for bosetning i flere tusen år. Øst for gårdsbosetningen reiser det massive
fjellområdet seg (planområdet). Gårdene er første gang nevnt i skriftlige kilder fra første
halvpart av 1500-tallet. Gårdene ligger i område SF 3 Kinn-Årebrot-Botnane, som
Riksantikvaren har vurdert å ha stort konfliktpotensial i forhold til nasjonale kulturminneverdier.
(5) Gårdene Nordbotnen (gnr 52), Øvrebotnen (gnr 53) og Sørbotnen (gnr 54)
Gårdene ligger lunt rundt Pollen i et frodig kulturlandskap, med ganske bra jord. Her er en
rekke Sefrak-registrerte hus på alle gårdene, hvorav to er eldre enn 100 år. I strandkanten
ligger en rekke store røyser fra bronsealder, bygget av rullestein. Her er også et brudd der det
ble tatt ut heller. Rullesteinene i området har vært et ettertraktet materiale for anlegging av
steingarder og andre steinkonstruksjoner i innmarken og i grensen mellom innmark og utmark.
Vest for Botnane, ved skjæret Vengane, ligger et minesprengt vrak fra 1940.
Kvaliteter: Gårdene med tun og innmark utgjør et kulturmiljø med opplevelsesverdi
knyttet til autentisitet og har kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig
kildeverdi. Kunnskapsverdien er også knyttet til mangfold av kulturminnekategorier
samt tidsdybde og alder. Bosetningen langs Pollen, med brede rullesteinstrender,
eldre gårdsbebyggelse samt de markerte gravrøysene har bruksverdi knyttet til
pedagogisk verdi.
Verdi: Stor
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Figur 6-5. Gravrøys i Sørbotn. Legg merke til steingarden som er lagt opp til bronsealderrøysen. I
bakgrunnen ser vi bosetningen i Nordbotn. Lengst bak reiser fjellområdene i planområdet seg. Foto:
M.M. Sweco mai 2011

(6) Gårdene Husefest (gnr 121), Breivik (gnr 122), Seljestokken (gnr 6), Sunnarvåg
(gnr 7), Kvalvik (gnr 8), Ura (gnr 9) og Årebrotet (gnr 10),
Gårdene ligger i ly av øyene vest for Bremangers fastland. På gården Årebrotet er det en del
Sefrak-registreringer, hvorav fem bygninger er eldre enn 100 år. Mellom Husefest og Årebrot
ligger en rekke gravrøyser langs kysten.
Kvaliteter: Gårdene med tun og innmark utgjør et kulturmiljø med opplevelsesverdi
knyttet til autentisitet og har kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig
kildeverdi. Kunnskapsverdien er også knyttet til tidsdybde og alder. Størst egenverdi
har de mange gravrøysene.
Verdi: Middels-stor
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Området øst for Årebrotet – Klauva
Langs fjorden går terrenget bratt i sjøen, kun avbrutt av noen små, ryddete lune viker med
gårdsbosetning. Gårdene ble ryddet seint på 1500-tallet og på 1700-tallet.
(7) Pusavika (gnr 12), Saga (gnr 13), Terdalen (gnr 13) og Klauva (gnr 14)
Det er ingen Sefrak-registrerte bygninger på gårdstunene. I fjellet ovenfor gårdene er det
imidlertid registrert funn fra steinalder(merket F på figur 6-9). Det finnes også rapporter om
murte steinkonstruksjoner mellom Sagvatnet og Aurbrekkvatnet (merket G på figur 6-9.
Dateringen på disse er usikker, men lignende funn fra andre steder indikerer at
konstruksjonene kan være automatisk fredete kulturminner.
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Kvaliteter: Gårdene med tun og innmark utgjør et kulturmiljø med opplevelsesverdi
knyttet til autentisitet og har kunnskapsverdi knyttet til historisk og vitenskapelig
kildeverdi, alder og tidsdybde.
Verdi: Middels
6.2.5

Kulturminner/-miljøer i 4-10 km-sonen

Kulturminner og kulturmiljø som ligger 4-10 km fra turbinene ligger i tiltakets visuelle
dominanssone – det vil si den avstanden der turbinene ikke lenger fyller hele synsfeltet (NVE
1998:19). I denne sonen er kun utvalgte regionalt/nasjonalt viktige kulturhistoriske lokaliteter
tatt med i vurderingen.

rao4n2 2008-01-23

(8) Frøya/Kalvåg
Øya Frøya ligger nordvest for planområdet. På øya er det registrert en samling med 23
kysttufter fra jernalder-middelalder, som viser at her i hvert fall var sesongvis bosetning i
forbindelse med fiskerier. Her er også en gravhaug. Tettstedet Kalvåg vendt mot Frøysjøen
var et av de største fiskeværene langs kysten og hadde sin gullalder under de store
sildefiskeriene på 1800-tallet. Her finnes et stort og godt bevart sjøhusmiljø som i dag er tatt i
bruk til turisme. Frøya ligger innenfor SF 3Kinn-Årebrot Botnane som i Riksantikvarens
oversikt (RA 2005) er identifisert som et område med meget stort konfliktpotensial i forhold til
verdifulle kulturminner.
Kvaliteter: Øya har nasjonale-regionale kvaliteter knyttet til kystkultur. Det har
opplevelsesverdi knyttet til autentisitet og estetikk, kunnskapsverdi knyttet til
representativet samt historisk og vitenskapelig kildeverdi, alder og tidsdybde. Det er
elementer av bruksverdi knyttet tilbruksressurser, næringsverdi og pedagogisk verdi.
Verdi: Stor

Figur 6-6. Kystmiljøet i Kalvåg. Foto: www.kalvag.no
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Sør for planområdet
(9) Florø – Brandsøy - Stakaldeneset
Byen Florø vokste fram etter at stedet fikk privilegier som ladested i 1860. Grunnlaget den
gang var de rike sildefiskeriene i distriktet. Fiske og fiskehandel, verftsindustri og knutepunkt
for samferdsel i distriktet har vært de viktigste faktorene for framveksten av dagens Florø.
Sentrum i Florø har bygningsmasse som representer hele utviklingen fra strandsted til
regionssentrum. Trehusbebyggelsen, havnen og det regulerte gatemønsteret har stor
egenverdi. Dette området ligger innenfor et større område som Sogn og Fjordane
fylkeskommune vurderer som et område med regional verdi med hensyn til kulturminner /S&Fj
fylkeskommune 2011). Mellom Florø og Brandsøy er det registert mangfoldige spor etter
bosetning tilbake til steinalder, blant annet diabasbruddet på Stakaneset (Stakaldenes).
Tradisjonell gårdsbosetning setter fortsatt sitt preg på området utenfor tettstedet Florø.
Kvaliteter: Området har nasjonale-regionale kvaliteter knyttet til fornminner og til
kystmiljøet i Florø. Det har opplevelsesverdi knyttet til autentisitet og estetikk,
kunnskapsverdi knyttet til representativet samt historisk og vitenskapelig kildeverdi,
alder og tidsdybde. Det er elementer av bruksverdi knyttet tilbruksressurser,
næringsverdi og pedagogisk verdi.
Verdi: Stor
(10) Ausevikfeltet
Helleristningsfeltet i Ausevika i Flora kommune er et av de største helleristningsfeltene i Norge
med mer enn 400 registrerte figurer. Det er stor motivvariasjon med dyr, mennesker og
abstrakte figurer, men hjorten dominerer her som det gjør på Vingenfeltet. Ausevikfeltet ser ut
til å ha vært i bruk i yngre steinalder (ca. 4000-2000 f.Kr). Ausevik ligger i et område som er
vurdert å ha regional verdi i regional plan for vindkraft (Sogn og Fjordane fylkeskommune
2011).
Kvalitet: Ausevikfeltet har nasjonal verdi med opplevelsesverdi knyttet til estetikk og
autentisitet, kunnskapsverdi knyttet til vitenskapelig og historisk kildeverdi, alder og
sjeldenhet. Det har bruksverdi knyttet til pedagogisk verdi.
Verdi: Stor
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Figur 6-7. Avtegnet dyremotiv fra Ausevikfeltet. Hentet fra informasjonsbrosjyre for Ausevikfeltet.
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6.2.6

Kulturminner/-miljøer i 11-20 km-sonen

Kulturminner og kulturmiljø som ligger 11-20 km fra turbinene ligger i tiltakets visuelle
influenssone – det vil si den avstanden der turbinene ikke lenger er synlige, men er tilstede
som en del av landskapsbildet (NVE 1998:19). For nasjonalt viktige kulturminner kan dette
uansett virke inn på opplevelsen, og dermed lokalitetens kulturhistoriske verdi. Utvalgte
nasjonalt viktige kulturminner er derfor tatt med i vurderingen.
(11) Vingenfeltet
Helleristningsfeltet i Vingen, nordøst for planområdet, er et av Nord-Europas største med mer
enn 1500 figurer risset inn i berggrunnen. Motivene er for det meste dyr, med hjort som
gjennomgående motiv. Feltet har vært i bruk i eldre og yngre steinalder (5000-2500 f.Kr).
Området ligger avsides til og kan kun nås med båt eller til fots over fjellet. Landskapet er lite
endret siden feltet var i bruk. Helleristningene og et større landskapsområde er derfor
områdefredet etter kulturminneloven. Vingenfeltet ligger innenfor SF 2 Vingen-RugsundetSkatestraumen som i Riksantikvarens oversikt (RA 2005) er identifisert som et område med
meget stort konfliktpotensial i forhold til verdifulle kulturminner.
Kvalitet: Vingenfeltet har internasjonal verdi og innehar opplevelsesverdi knyttet til
estetikk og autentisitet, kunnskapsverdi knyttet til vitenskapelig og historisk kildeverdi,
alder og sjeldenhet. Det har bruksverdi knyttet til pedagogisk verdi.
Verdi: Stor
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(12) Rugsund-Skatestraumen
På begge sider av Skatestraumen er det gjort arkeologiske undersøkelser som avdekket
omfattende aktiviteter i steinalderen. Funnene viser at de rike fiskeforekomstene har gitt
grunnlag for bosetning fra eldre steinalder og fram til jernalder, hvorav de fleste og rikeste
funnene er fra yngre steinalder. I nyere tid vokste det fram et handelssted/gjestgiveri i
Rugsund. Allerede på 1600-tallet fikk borgere fra Bergen privilegier for å drive handel i den
lune havnen. Lokalitetene ligger innenfor SF 2 Vingen-Rugsundet-Skatestraumen som i
Riksantikvarens oversikt (RA 2005) er identifisert som et område med meget stort
konfliktpotensial i forhold til verdifulle kulturminner.
Kvalitet: Området har nasjonal verdi og innehar opplevelsesverdi knyttet til estetikk og
autentisitet, kunnskapsverdi knyttet til vitenskapelig og historisk kildeverdi, alder og
sjeldenhet. Det har bruksverdi knyttet til pedagogisk verdi.
Verdi: Stor
(13) Kinn
Kinn er en av de vestligste øyene i Flora kommune. Den ligger sentralt i sjøleia med spor etter
bosetning tilbake til steinalder. Øyas betydning som landemerke skyldes ikke minst
Kinnaklova, en særpregen naturformasjon med kløft mellom to fjelltopper, som fortsatt er et
viktig seilingsmerke for sjøfarende. I middelalderen fikk øya en viktig rolle i den katolske kirken
som besøkssted for pilegrimer på veg mot Selja eller Nidaros. Sammen med Selja har Kinn en
sentral plass i Sunnivalegenden. Steinkirken på øya er fra 1100-tallet. I nyere tid blomstret
Kinn igjen under de store sildefiskeriene på 1800-tallet. I dag er Kinn et attraktivt reisemål
blant annet med det årlige Kinnaspelet. Kinn ligger innenfor SF 3 Kinn-Årebrot-Botnane som i
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Riksantikvarens oversikt (RA 2005) er identifisert som et område med meget stort
konfliktpotensial i forhold til verdifulle kulturminner.
Kvalitet: Kinn med steinkirken og Sunnivalegenden har nasjonal verdi og innehar
opplevelsesverdi knyttet til estetikk og autentisitet, kunnskapsverdi knyttet til
vitenskapelig og historisk kildeverdi, alder, tidsdybde og sjeldenhet. Det har bruksverdi
knyttet til nærings- og pedagogisk verdi.
Verdi: Stor

Figur 6-8. Kinnakyrkja sett mot seilingsmerket Kinnaklova. Foto: kinnguide.no
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(14) Svanøy
Den frodige øya er ligger sentralt i sjøleia og har spor etter bosetning tilbake til steinalderen.
På øya ble det anlagt storgård og adelssete i vikingtid-middelalder. På kirkegården står et
steinkors fra vikingtid. Storgården ble overtatt av haugianerne, som på 1800-tallet hadde
hovedsete her. Rundt år 1900 ble det utvunnet kobberkis og drevet en del annen kommersiell
virksomhet. I dag er store deler av bygningsmassen på storgården bevart. Nåværende eiere
driver produksjon av kvalitetsrøkelaks og -hjort samt bevaring av øyas kulturhistoriske
særpreg. Svanøy ligger innenfor SF 3 Kinn-Årebrot-Botnane som i Riksantikvarens oversikt
(RA 2005) er identifisert som et område med meget stort konfliktpotensial i forhold til verdifulle
kulturminner.
Kvalitet: Svanøy har nasjonal verdi som senter for haugianerbevegelsen. Det har
opplevelsesverdi knyttet til estetikk og kunnskapsverdi knyttet til historisk og
vitenskapelig kildeverdi og alder. Fortsatt aktiv drift gir et element av tidsdybde.
Svanøy har i tillegg bruksverdi knyttet til pedagogisk, nærings- og bruksverdi.
Verdi: Stor
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Figur 6-9. Kartet viser registrerte kulturminner innen en 3 km sone fra de ytterste turbinene. Trekanter
viser Sefrak-registrerte. Rune-R’ene er automatisk fredete kulturminner. A viser varder innen
planområdet, B er bygget ved Blomringen, C er rester etter stølsbygg på Mulestøylane, D er jakthytte
ved Olavatnet, E er funnsted for kvarts og F viser området der det er rapportert oppmuringer som
knyttes til fangstanlegg. G er funnsted for helle stilt på høykant.
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6.3

Potensial for funn

I topografisk arkiv i Bergen foreligger det opplysninger om funn i fjellområdene like sør for
planområdet (se Figur 6-9 og Figur 6-10). Disse er ikke registrert i Askeladden. I fjellet nord for
Terdal ble det funnet en skraper (steinredskap) og flere avslag av kvartsitt som indikerer at det
har vært steinaldermennesker i dette fjellområdet. Lengre vest, i fjellområdene nord for Saga,
mellom Sagbrekkvatnet og Aurbrekkvatnet, er det oppdaget fire oppmurte konstruksjoner,
muligens bogasteller.
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Figur 6-10. Kartet viser kulturhistoriske verdier i og like utenfor planområdet. Kryssene mellom
Sagavatnet og Aurbrekkvatnet viser plassering av innrapporterte murkonstruksjoner. Krysset sør for
Skaravatnet viser plassering av helle stående på høykant. Sirkel med kryss i viser bygg og trekanter
viser varder.
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De tidligere innrapporterte funnene indikerer at det kan være ikke-kjente automatisk fredete
kulturminner i planområdet. Både fangstanlegg og steinalderlokaliteter kan være aktuelle
funnkategorier. Kartet i Figur 8-6 i kapitlet om biologisk mangfold viser registrerte hjortetrekk.
Hjortertrekkene samt sommerbeitet som hjorten har i planområdet kan gi en indikasjon på
hvor det er mest sannsynlig å gjøre eventuelle funn. Omkring disse trekkene bør en være
oppmerksom på murkonstruksjoner eller andre menneskelagde spor. Dette indikerer hvor det
er forventet potensial for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner.
Fylkeskommunen vil trolig kreve undersøkelser i felten for å oppfylle kravet til § 9undersøkelser. For utbygger kan det være en fordel å involvere Sogn og Fjordane
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fylkeskommune allerede i en tidlig fase. Dersom fylkeskommunen på et tidlig stadium foretar
registreringer i planområdet, er det mulig at plikten til oppfylling av § 9 i kml kan oppfylles
allerede før et mulig konsesjonsvedtak. Sett fra kulturminnemyndighetenes side, vil dette være
det beste.

6.4

Virkninger av utbyggingsplanene

6.4.1

Anleggsfasen

Anleggsfasen kan medføre støy og forurensning som kan virke inn på kulturminner og -miljø.
Direkte fysiske inngrep som tildekking og ødeleggelse av eventuelle kulturminner vurderes
under driftsfasen.
6.4.2

Virkninger innenfor planområdet i driftsfasen

Innen planområdet kan en forvente at tiltaket vil kunne virke direkte fysisk på eventuelle
kulturminner og -miljøer. De kulturhistoriske lokalitetene innen planområdet kan også bli
visuelt berørt, ettersom disse vil ligge i turbinenes visuelle territorium, det vil si den sonen der
turbinene visuelt okkuperer omgivelsene totalt (NVE 1998:19). Grunnlaget for vurderingene i
det følgende er synlighetskart datert 27.05.2011, tekniske planer, inntrykk fra befaring samt
dialog med utreder for tema landskap.
(1) Området med turbiner, adkomstvei og internveier
Det er ikke registrert kulturminner eller -miljø som blir fysisk berørt av tiltaket. Ved endelig
plassering av turbinene må en unngå å ødelegge vardene som for det meste er plassert på
høydepunkter. For de to stølene og vardene vil turbinene totalt okkupere omgivelsene, dette
vil bidra til å redusere verdien på kulturminnene.
Verdi: Liten
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
6.4.3

Virkninger innenfor 3 km-sonen

Kulturminner og kulturmiljø som ligger inntil 3 km fra turbinene blir liggende i tiltakets visuelle
territorium – det vil si den sonen der turbinene visuelt okkuperer omgivelsene totalt.
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Området Midtgulen – Gulestøa
(2) Gårdene Indrehus (gnr 44), Ytrehus (gnr 43) og Midtgulen (gnr 42)
Området blir liggende i overgangen mellom visuelt territorium og visuell dominanssone. Opptil
24 turbiner vil være helt eller delvis synlig fra gårdstun og innmark på Midtgulen og Ytrehus.
For disse vil dessuten naturlig utsynsretning fra gårdstunene være mot planområdet og de
synlige turbinene vil kunne bli dominerende elementer. Fra Indrehus vil færre turbiner være
synlige. Dette vil kunne svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og
omgivelsene.
Verdi: Middels-stor
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Omfang: Middels negativt
Konsekvens: Middel negativ
(3) Gårdene Myklebust (gnr 45), Vindspollen (gnr 46, )Store Mullia (gnr 47) og
Mulehamn (gnr 48)
Innen dette området kan opptil 24 turbiner bli helt eller delvis synlige. Fra tunet i Vindspollen
kan opptil 12 turbiner bli helt eller delvis synlige. Omfanget vurderes å bli noe redusert av at
utsynet fra disse gårdene er vendt mot nord (sjøsiden) heller enn mot fjellområdene i sør.
Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
(4) Gårdene Sørgulen ((gnr 49), Almenningen ((gnr 50) og Gulestøa ((gnr 51)
Innen dette området vil turbinene være mest synlig fra Sørgulen. Opptil 12 turbiner kan bli helt
eller delvis synlige fra dette gårdstunet. Omfanget vurderes å bli noe redusert av at utsynet fra
disse gårdene er vendt mot nord (sjøsiden) heller enn mot fjellområdene i sør.
Verdi: Middels
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
Området Botnane – Årebrotet
(5) Gårdene Nordbotnen (gnr 52), Øvrebotnen (gnr 53) og Sørbotnen (gnr 54)
Innen dette området vil opptil 12 turbiner være helt eller delvis synlige fra de bebodde
områdene av Botnane, ifølge synlighetskartet. Mest dominerende vil trolig turbinene oppleves
fra Sørbotn, der naturlig innsynsretning er mot den nordlige delen av planområdet. Fra
standpunktet der visualiseringen fra Nordbotnen er tatt, er imidlertid kun 1 turbin synlig. Dette
viser at avhengig av ståsted vil et varierende antall turbiner være synlige i den lange pollen
mellom Røysaneset og Sørbotn. Dette vil kunne svekke den historiske sammenhengen
mellom kulturmiljøet og omgivelsene.
Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Middels negativ
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(6) Gårdene Husefest (gnr 121), Breivik (gnr 122), Seljestokken (gnr 6), Sunnarvåg
(gnr 7), Kvalvik (gnr 8), Ura (gnr 9) og Årebrotet (gnr 10)
Bortsett fra sørvestre spiss av Årebrotet, vil ingen turbiner være synlig fra dette området.
Verdi: Middels-stor
Omfang: Intet omfang
Konsekvens: Ubetydelig
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Området øst for Årebrotet – Klauva
(7) Pusavika (gnr 12), Saga (gnr 13), Terdalen (gnr 13) og Klauva (gnr 14)
Ingen turbiner vil være synlig fra noen av gårdstunene. Murkonstruksjonene (mulige
fantstanlegg) i utmarken vil bli stående like utenfor planområdet. Opptil 12 turbiner vil være
helt eller delvis synlig fra disse. Dette kan delvis redusere den historiske sammenhengen
mellom murkonstruksjonene og landskapet.
Verdi: Middels
Omfang: Middels negativt
Konsekvens: Middels-liten negativ
6.4.4

Virkninger innenfor 4-10 km-sonen

(8) Frøya/Kalvåg
Antallet synlige turbiner fra Frøya varierer fra at ingen til opptil 36 blir helt eller delvis synlige.
Fra Kalvåg vil opptil 24 turbiner bli helt eller delvis synlige. Visualiseringen fra Kalvåg viser
imidlertid at fra dette standpunktet vil få turbiner være synlige og avstanden gjør at turbinene
ikke blir framtredende elementer i synsretningen fra Kalvåg mot planområdet. Tiltaket vil i
liten grad virke inn på opplevelsen av kulturmiljøet.
Verdi: Stor
Omfang: Lite-ubetydelig negativt
Konsekvens: Liten negativ
Sør for planområdet
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(9) Florø – Brandsøy – Stakaldeneset
Antallet synlige turbiner fra dette området varierer fra ingen til at opptil 24 turbiner blir hele
eller delvis synlige. Mest synlig vil tiltaket være fra vestsiden av Florø. Fra havna og
trehusbebyggelsen er det naturlig utsynsretning mot den sørlige delen av planområdet, men
avstanden på 7-8 km vil kunne dempe inntrykket noe. Turbinene vil til en viss grad redusere
den historiske sammenhengen mellom de kulturhistoriske verdiene og landskapet. Fra
Stakaldenes (Stakanes) vil ingen turbiner være synlig.
Verdi: Stor
Omfang: Middels-lite negativt
Konsekvens: Liten-middels negativ
(10) Ausevikfeltet
Fra Ausevik kan opptil 12 turbiner bli helt eller delvis synlige. Den naturlige utsynsretningen
sammenfaller delvis med utsyn mot turbinene. Avstanden til nærmeste turbin er imidlertid mer
enn 15 km. Utsynet i denne retningen er imidlertid allerede preget av nyere tekniske
elementer som verftsindustrien i Florø. Vindkraftanlegget er derfor vurdert stort sett ikke å
endre den historiske sammenhengen mellom helleristningsfeltet og landskapet.
Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
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6.4.5

Virkninger innenfor 11-20 km-sonen

Kulturminner og kulturmiljø som ligger 11-20 km fra turbinene ligger i tiltakets visuelle
influenssone – dvs den avstanden der turbinene ikke lenger er synlige, men er tilstede som en
del av landskapsbildet (NVE 1998:19). For nasjonalt viktige kulturminner kan dette uansett
virke inn på opplevelsen, og dermed lokalitetens kulturhistoriske verdi. Utvalgte nasjonalt
viktige kulturminner er derfor tatt med i vurderingen.
(11) Vingenfeltet
Ingen turbiner vil bli synlige fra Vingenfeltet.
Verdi: Stor
Omfang: Intet omfang
Konsekvens: Ubetydelig
(12) Rugsund-Skatestraumen
Ingen turbiner vil bli synlige fra området.
Verdi: Stor
Omfang: Intet omfang
Konsekvens: Ubetydelig
(13) Kinn
Ingen turbiner vil bli synlige fra Kinn
Verdi: Stor
Omfang: Intet omfang
Konsekvens: Ubetydelig
(14) Svanøy
Antall turbiner som blir synlige fra Svanøy varier fra ingen til at 12 turbiner blir helt eller delvis
synlige. Turbinene vil delvis ligge i en naturlig utsiktsretning fra de nordvendte tunene på
Svanøy. Avstanden er imidlertid opp mot 20 km, noe som demper omfanget. Tiltaket vil stort
sett ikke endre sammenhengen mellom kulturmiljøet og landskapet.
Verdi: Stor
Omfang: Lite negativt
Konsekvens: Liten negativ
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6.4.6

Guleslettene vindkraftverk – samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø

Ingen registrerte kulturminner blir fysisk berørt av turbiner, adkomstvei, internveier eller
nettilknytning. Det vurderes imidlertid å være et potensial for funn av ikke-kjente automatisk
fredete kulturminner i planområdet. Mest sannsynlig er funn av fangstanlegg og
steinalderlokaliteter.
Nærvirkningene av Guleslettene vindkraftverk er moderate. Sørvest og sør for planområdet vil
turbinene ikke være synlige fra de kulturhistoriske lokalitetene. Nord for planområdet er det
særlig området Midtgulen-Indrehus som vil få mer eller mindre direkte innsyn til en del
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turbiner. I vest vil en del turbiner kunne dominere utsynet fra kulturhistorisk verdifulle ståsteder
i Botnane.
Fjernvirkningene av det planlagte tiltaket vil være små. Fra de særlig verdifulle kulturhistoriske
lokaliteter Vingen, Kinn og Rugsund-Skatestraumen vil ingen turbiner være synlige. Fra Florø
og Frøya/Kalvåg vil en del turbiner være synlige, men avstanden vil være såpass stor at det vil
dempe inntrykket av tiltaket. Det gjøres oppmerksom på at konsekvensen for landskapet er
vurdert i kapittel 4 Konsekvenser for landskap.
Den samlede vurderingen av konsekvensgraden er en skjønnsmessig sammenstilling av
konsekvenser for de vurderte kulturhistoriske lokalitetene. Vindkraftverkets nærområder er
tillagt større vekt enn områder lengre unna. I den samlede vurderingen er det hensyn til
konfliktpotensialet som Riksantikvaren tidligere har identifisert i området Kinn-Årebrot-Botnane
(se Riksantikvaren 2005). Tiltaket vurderes samlet å ha middels negative konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø. Virkningene for de ulike kulturhistoriske lokalitetene er
oppsummert i Tabell 6-1.
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Tabell 6-1. Sammenstilling av konsekvenser for verdivurderte områder med kulturhistorisk verdi.
Områder med kulturhistorisk Verdi
Omfang
Konsekvens
verdi
for kulturminner og -miljø
1 Turbinområdet
Liten
Lite negativt
Liten negativ
2 Gårdene Indrehus, Ytrehus,
Middels/stor
Middels negativt
Middels negativ
Midtgulen
3 Gårdene Myklebust Middels
Lite negativt
Liten negativ
Mulehamn
4 Gårdene Sørgulen,
Middels
Lite negativt
Liten negativ
Almenningen, Gulestøa
5 Gårdene Nordbotn, Øvrebotn Stor
Lite negativt
Middels negativ
og Sørbotn
6 Gårdene Husefest-Årebrotet
Middels/stor
Intet omfang
Ubetydelig
7 Gårdene Pusavika-Klauva
Middels
Middels negativt
Middels/liten negativ
8 Frøya/Kalvåg
Stor
Lite/ubetydelig
Liten negativ
negativt
9 Florø-BrandsøyStor
Middels/lite
Liten/middels negativ
Stakaldeneset
negativt
10 Ausevikfeltet
Stor
Lite negativt
Liten negativ
11 Vingenfeltet
12 Rugsund-Skatestraumen
13 Kinn
14 Svanøy
Samlet vurdering
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Stor
Stor
Stor
Stor

Intet omfang
Intet omfang
Intet omfang
Lite negativt

Ubetydelig
Ubetydelig
Ubetydelig
Liten negativ
Middels negativ
konsekvens*
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*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
i de ulike områdene med kulturhistorisk verdi. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn
områder lenger unna.

6.5

Forslag til avbøtende tiltak
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Inne i planområdet med turbiner og veier kan tilrettelegging av tiltaket i landskapet være en
måte å dempe det dominerende inntrykket som det vil medføre for landskapet. Det bør
vurderes å flytte eller fjerne turbiner for å redusere antall synlige turbiner sett fra Botnane. Det
vises til nærmere beskrivelser under avbøtende tiltak i kapittel 4 Konsekvenser for landskap.
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7

Friluftsliv og ferdsel

Friluftsliv er definert som ”opphold i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser” (Stortingsmelding nr. 71,1972-73). Opplevelsen er det sentrale for
friluftsutøverne. Opplevelsen er en kombinasjon av den aktiviteten utøverne bedriver og de
fysiske omgivelsene aktiviteten foregår i. For å forstå hvilken funksjon (og verdi) et
friluftsområde har, er det viktig å være oppmerksom på den større rammen opplevelsen
foregår innenfor, slik som landskapskvaliteter, kulturminner, plante- og dyreliv m.m.
Stortinget har gjennom ulike stortingsmeldinger gitt føringer for friluftslivet i Norge. I St. meld.
nr. 39 (2000 – 2001) sies det at alle skal ha mulighet til å drive helsefremmende,
trivselsfremmende og miljøvennlig friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers. Spesielt trekkes
allemannsretten fram, sammen med mulighetene for at barn og unge skal ha mulighet til å
utøve friluftsliv. Områder som har verdi for friluftsliv skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel
fremmes, sammen med muligheten til å ferdes i og høste av naturen. Disse nasjonale målene
begrunnes bl.a. med et helse- trivsels- og miljøperspektiv.
Sogn og Fjordane Fylkeskommune har en egen delplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og
folkehelse (Sogn og Fjordane Fylke, 2009). Hovedmålet er å følge opp Stortingets mål om at
alle skal ha mulighet til å drive helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig friluftsliv i
nærmiljøet og i naturen ellers. Delmål i planen er å sikre grunnlaget for allemannsretten og
legge til rette for det enkle friluftslivet, sikre mer areal og utvikle flere og bedre anlegg for
friluftsliv, samt gi barn, ungdom og personer med spesielle behov et allsidig aktivitetstilbud i
frilufts-, natur- og kulturorganisasjonene. For å nå disse målene, skal det bl.a. arbeides med
sikring av viktige friluftslivsområder i plansammenheng, bedre tilgjengelighet til turområder og
stimulere frilufts-, natur og kulturorganisasjoner gjennom ulike tiltak.

7.1

Kort om datainnsamling og metode
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Om statusbeskrivelse og verdisetting
Som friluftslivsaktiviteter regnes:
Nærmiljøaktiviteter: Lek og opphold i grønne områder i nærmiljøet.
Vannaktiviteter: Bading/soling, padleturer/roturer/seiling/andre båtturer.
Høstingsaktiviteter: Småviltjakt, storviltjakt, fiske etter laks-, sjøørret eller sjørøye, annet
fiske i ferskvann, annet fiske i saltvann, bær- og sopplukking.
Turer til fots: Kortere spaserturer og flere dagers fotturer.
Skiturer: Kortere turer og flere dagers skiturer.
Spenningsaktiviteter: Rafting, elvepadling, klatring, dykking o.a.
Aktiviteter som ligger i grenselandet mellom friluftsliv og andre fritidsaktiviteter regnes med
som friluftsliv dersom de foregår i naturomgivelser, f.eks. sykling, løpe-/joggeturer,
treningsturer på ski, ridning og (tur)orientering.
I henhold til bl.a. Direktoratet for naturforvaltning (2004) er motorisert ferdsel i utmark ikke
friluftsliv, og dette faller derfor normalt utenfor en slik utredning. Unntaket er aktiviteter som
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kan bli utøvd i tilknytning til motoriserte aktiviteter og som foregår i naturomgivelser, som f.eks.
bading/fiske i forbindelse med motoriserte båtturer.
Klassifisering av områdetype og metode for verdisetting av området for friluftsliv følger
Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 25-2004 ”Kartlegging og verdisetting av
friluftslivsområder”. Tabell 7-1 viser klassifiseringen av områder. Begrepene forklares
nærmere i vedlegg 3-3.
Tabell 7-1. Klassifisering av områdetype iht. Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 25-2004.

Vurdering av et områdes verdi tar utgangspunkt i hvilken betydning området har for ulike
brukere av områdene. Verdisettingen tar utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings
håndbok 25 (2004), men i tvilstilfeller benyttes også kriterier fra Direktoratet for
naturforvaltnings håndbok 18 (2001). Verdisettingskriteriene for friluftsliv er gjengitt i vedlegg
3-3.
For verdisetting er det lagt til grunn syv aspekter med hovedvekt på de to første:
Bruksfrekvensen av området.
Om det finnes regionale/nasjonale brukere.
Om området har spesielle natur-, kulturhistoriske eller landskapsmessige
opplevelseskvaliteter.
Om området har en spesiell symbolverdi.
Om området har en spesiell funksjon for friluftsliv.
Om området er spesielt godt egnet til en eller flere enkeltaktiviteter.
Om området er tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper.
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I verdifastsettelsen anvendes det firedelt skala med benevning som i Statens vegvesens
håndbok 140 (2006). Verdibenevnelsen tilsvarer Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 252004 slik:
Stor verdi = svært viktig friluftsområde (A).
Middels verdi = Viktig friluftsområde (B).
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Liten verdi = Registrert friluftsområde (C).
Ingen verdi = Ikke klassifisert friluftslivsområde (D).
Metodikk for vurdering av påvirkningens omfang og konsekvensgrad
Påvirkningens omfang er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle
tiltaket vil medføre for utøvelse av friluftsliv. Kriteriene for vurdering av tiltakets omfang er
basert på Statens vegvesens håndbok 140 (2006) og disse kriteriene finnes i vedlegg 2-3.
Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 18 (2001) benyttes også skjønnsmessig i vurdering
av virkninger av tiltaket. Kriteriene for disse er også gjengitt i vedlegg 2-3.
I vurdering av konsekvensgrad er konsekvensvifta fra Statens vegvesens håndbok 140 (2006)
benyttet, som for øvrige fagtema.
Datagrunnlag
Datagrunnlaget er innhentet fra flere kilder. Tilbakemeldinger fra forespurte myndigheter,
organisasjoner, lag, foreninger, enkeltpersoner er benyttet i stor grad. Kildene er gjengitt i
referanselisten bakerst i utredningen. Det er ikke tidligere foretatt kartlegging av friluftsliv i
Bremanger og Flora kommuner, men det er likevel stor kunnskap om bruk av disse og
tilgrensende områder.
Delutredningene om landskap med visualiseringer og synlighetskart, støy og refleksblink og
ising inngår i grunnlag for konsekvensvurderingen (egne kapitler i rapporten). Turbøkene
Opptur (Rudsengen, 2005) og Bremanger Turboka (Bremanger kommune, 2011) er også
benyttet som grunnlag.
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Influensområdet
Tiltakets influensområde er det området hvor tiltakets vesentligste virkninger vil kunne gjøre
seg gjeldende (Statens Vegvesen, 2006). Avgrensningen er gjort i forhold til kombinasjonen
fysiske arealbeslag, støy/forurensninger, synlighet og endringer av tilgjengelighet. For det
planlagte vindkraftverket er influensområdet vurdert som angitt i Figur 7-1.

7.2

Beskrivelse av friluftslivet i planområdet og tilgrensende områder

7.2.1

Generelt om influensområdet

Det organiseres fellesturer som berører det definerte influensområdet og andre områder med
utsikt dit. I følge Flora turlags turprogram for ukentlige dagsturer, kommer ca. 10 av de 36
oppsatte turene i befatning med planområdet visuelt (http://www.turistforeningen.no/flora/).
Enkelte turer er også i selve planområdet. I Sogn og Fjordane turlags totaloversikt over turer i
2011, kommer ca. 18 i befatning med planområdet visuelt. Fire av disse er inne i delområde 1
og 2 (Sogn og Fjordane turlag 2011). Disse turene har regionale brukere, men benyttes mest
av lokale fra Flora og Bremanger kommuner.
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Figur 7-1. Influensområde for friluftsliv. Influensområdet er delt inn i tre delområder.
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I Sogn og Fjordanes Fylkeskommunes fylkesdelplan for arealbruk i Sogn og Fjordane (vedtatt
18.10.2000), er influensområdet avmerket som et regionalt viktig friluftsområde. I
Fylkesmannens FRIDA-base finnes områder som er lokalt viktige for friluftsliv, og enkelte slike
er avmerket innen influensområdet (Figur 7-2). Deler av FRIDA-basen baserer seg på gamle
data (1980-tallet). På Flora kommunes hjemmesider opplyses det at friluftsliv er en økende
fritidsaktivitet. Rundt planområdet er det også Nordsjøløyper (North Sea Trail). Dette er stier,
veger og ulike løyper lagt til rette for ferdsel til fots eller på sykkel. Løypene går gjennom svært
forskjellige landskap og historiske områder der folk har ferdes gjennom historien (Figur 7-2).
Nordsjøløypene retter seg ikke kun mot lokale, men har også regionale, nasjonale og til dels
internasjonale brukere som målgruppe. Verdivurdering av dette er med under hvert enkelt
delområde.
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Figur 7-2. Influensområdet er viktig for regionalt friluftsliv (grønt), lokalt viktige friluftsområder (blått) og
”Nordsjøløyper” (blå linje). Utsnitt fra www.fylkesatlas.no, basert på Fylkesdelplan for arealbruk i Sogn
og Fjordane (18.10.2000), Fylkesmannens FRIDA-register og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.
Hentet 13.5.2011. Planområdet ligger innenfor rød sirkel.

7.2.2

Friluftslivet i de tre definerte delområdene

Delområdene er vist i Figur 7-1 og omfatter:
1. Fjellområder vest for Magnhildskaret
2. Fjellområder øst for Magnhildskaret
3. Kyst og perifere områder
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Delområde 1 (Fjellområder vest for Magnhildskaret)
Kategori: Utfartsområder
Brukergrupper
Bruken er knyttet til skiturer, fotturer, småviltjakt og fiske. Området benyttes hovedsakelig av
lokale fra områder rundt Florø, Midtgulen, Sørgulen, Botnane og Svelgen. Siden flere av
mulige turer er beskrevet i turbøker, er det imidlertid også enkelte andre som går her.
Området regnes derfor av Sogn og Fjordane Fylkeskommune som et regionalt viktig
turområde.
Nærmeste organisasjoner tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) er Flora turlag og Keipen
turlag (Bremanger), som alle er undergrupper av Sogn og Fjordane turlag. Disse foreningene
er aktive og har turer i flere kommuner, men med hovedtyngden i Flora og Bremanger. Også
Ytre Nordfjord turlag har av og til turer i disse kommunene.
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Guleslettene egner seg godt til familieturer, siden det er relativt lettgått terreng vinterstid i
forhold til mange andre steder. Det er derfor god spredning på brukernes alder og kjønn. Etter
at vegen mellom Florø og Svelgen ble åpnet i 1966 økte interessen for Guleslettene som
turområde, og i 1987 gjorde Norddalsfjordbrua at bruken økte ytterligere for bosatte i Florøområdet (Alvar Melvær, pers. medd.). Guleslettene og Ramsdalsheia er i dag de to mest
brukte områdene for vinterutfart for folket i Flora kommune. Ramsdalsheia ligger ca. 3,5 mil
øst for Florø, på grensen mot Naustdal kommune. Dette området benyttes noe mer enn
delområd 1, trolig som følge av at det er skianlegg ved Humlestølen. Befolkningen i Svelgen
benytter i dag områder øst for Svelgen mot Ålfoten, i større grad enn Guleslettene. For de
som bor like ved Guleslettene, er imidlertid dette området hovedutfartsområdet.
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Figur 7-3 Utsikt fra Terdalskeipen, et mye brukt turmål for folk fra Bremanger og Flora kommuner.
(Gjengitt med tillatelse fra Alvar Melvær.)

Nærmiljøaktiviteter og turer til fots
Flora turlag og Keipen turlag arrangerer turer til små topper i delområdet. Spesielt førstnevnte
har Guleslettene som ett av flere turmål. I 2011 arrangeres det dagsturer fra bl.a.
Magnhildskaret til Terdalskeipen (744 moh.), Saga til Terdalskeipen, Sagebø til Skudalsnipa
(670 moh.), Klauene og Klauekeipen (769 moh.) m. fl. Turene er populære, og i 2010 hadde
turen fra Saga til Terdalskeipen 37 deltakere, og var nest mest populære dagstur dette året
(www.turistforeningen.no/flora). Folk som bor i tilknytning til området går også på tur
uavhengig av organisering. Turen starter da gjerne fra Magnhildskaret eller fra egen bolig,
eksempelvis til Olavatnet for folk som bor i Sørgulen, eller til Mulen (500 moh.). Også lokale
jeger og fiskeforeninger benytter området til å arrangere familieturer (Magnus A. Frøyen, pers.
medd.). Fjellområdet er kjent for sin utsikt over fjell, hav og bosetninger, blant annet Florø
(Figur 7-3).
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Bremanger kommune har nylig utgitt et turkart og en turbok (Bremanger kommune, 2011).
Denne er rettet både mot norske og internasjonale brukere. Kommunen er inndelt i 10 soner.
Guleslettene omtales som sone 6, og grensene er tilnærmet likt delområde 1. I denne sonen
er det beskrevet i alt 10 turer. Turene (tur-retur) har varighet fra 3-4 timer til 8-10 timer og
omfatter både ski- og fotturer. En av disse er merket; Grytadalen – Årebrot, og går gjennom
planområdet. Man starter gjerne fra Magnhildskaret. Turen er beskrevet som en sommerrute
på Flora turlag og DNTs nettsider, og turen tar ca. 6 timer en vei. Figur 7-4 viser ulike
turløyper i delområdet. Den vanligste ruta går fra Grytadalen til Akslaskaret (tur/retur), evt. til
Terdalskeipen. Ruta videre vestover fra Akslaskaret er mindre brukt (Anne-Karin Kleiven
Rynning pers. med.).

Figur 7-4 Utsnitt fra turkartet ”Bremanger” fra Den Norske Turistforening, som viser turruter i delområde
1. Rute 6A er en merket løype.
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Figur 7-5 Vestre: Turlag på vei fra Magnhildskaret til Terdalskneipen. Høyre: Merket turløype som går
tvers over delområdet, fra Grytadalen til Årebrot, fjellet er Klauekeipen. Fotos: Solveig Angell Petersen
og Trond Simensen, Sweco.
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Vinterutfart
Bruk av dette området om vinteren er betinget av gode snøforhold, noe som kan være
variabelt så nært kysten. Det er ikke oppkjørte skiløyper i området. Likevel benyttes
Guleslettene i betydelig grad som vinterutfartssted, spesielt i ferier og helger i den lyseste
delen av vinteren. Hovedutfarten skjer fra Magnhildskaret. Vinteren 2010/2011 var en snørik
vinter, og i Grøfjell utmarkslag hadde en opptelling av antall biler denne vinteren. I ukedagene
er det sjelden folk parkerer ved Magnhildskaret, men på søndager med pent vær (og i ferier)
drar folk ut. Normalt var det 6-7 biler parkert her på vanlige søndager, og på det meste var det
observert 22 biler (Øyvind Heimtun, pers. medd.). Folk som bor like ved, eksempelvis i
Botnane, går like gjerne opp derfra. Flora turlag arrangerer skiturer i området, senest i mars
2011 fra Magnhildskaret til Årebrot. Om vinteren brøytes parkeringsplassen ved
Magnhildskaret etter anmodning fra Flora kommune. Dette skjer stort sett i forbindelse med
ferier (Oddmund Leirvik, pers. medd.).

Figur 7-6 Fra skitur mellom Magnhildskaret og Årebrot, arrangert av Flora turlag 6. mars 2011. Fotos:
Oddgeir Havn.
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Høstingsaktiviteter
Småviltjakt drives i fjellområdene, som i de siste årene har blitt godt organisert (Håvard
Heimtun, pers. medd). Det er hovedsakelig fjellrype og noe lirype som jaktes. Dette området
er et av få områder i Bremanger og Flora kommune som er godt organisert, og også et av få
som egner seg for jakt med fuglehund (Magnus A. Frøyen, pers. medd). Det er stort sett
lokale som benytter seg av tilbudet, og siden bestandene har vært små i de siste åra, er det
relativt få som jakter. Det selges gjennomsnittlig ca. 12 jaktkort pr. sesong, hvorav halvparten
er sesongkort (Øyvind Heimtun, pers. medd.). Grøfjell utmarkslag har organisert fisket på
Guleslettene. Fisket foregår fra vår til høst, og ved å kjøpe kort får du fiske i hele området.
Enkelte grunneiere har båter ved vanna og kan dermed bruke garn (Håvard Heimtun, pers.
medd.). Det er likevel mest utbredt med stangfiske, garn benyttes stort sett bare ved
kultiveringstiltak. Dette er gjort i enkelte vann siden noen vann, som Oladalsvatnet og
Sørgulevatnet, har for tette bestander. De beste fiskevanna finnes utover mot Botnane (Arne
Sørgulen, pers. medd). Utmarkslaget har også hatt kalking i flere vann, bl.a. Langevatn, for å
motvirke sur nedbør (Magnus A. Frøyen, pers. medd).
Foreløpig er det ikke disse høstingstilbudene markedsført spesielt, selv om de er åpne både
for innenbygds- og utenbygdsboende. Tilbudet om jakt og fiske på Guleslettene er ikke
tilgjengelig gjennom den internettbaserte løsningen inatur.no (pr. mai 2011). Det informeres
noe gjennom kommunene, samt via skilting eksempelvis på Magnhildskaret (Arne Sørgulen,
pers. medd). Informasjon om fiskekort finnes også langs flere elver, og det er utviklet en egen
sms-løsning for at folk raskt kan løse kort (Håvard Heimtun, pers. medd.). Gjennomsnittlig
selges det rundt 20 sesongkort for fiske i dette området (Øyvind Heimtun, pers. medd.).
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Det er en solid hjortestamme rundt Guleslettene, og det drives jakt både i Bremanger og
Flora. Hjortejakta drives mest i skogbeltene rundt delområdet, og kun sporadisk er det jakting i
skoggrensa. Det er ingen kjente jaktposter i fjellområdet. I Bremanger er jakta organisert
gjennom et storvald, Grøfjell, som kan skyte rundt 136 dyr per år. Fellingskvoten er på ca. 80
% (Bjørn Martinussen, pers. medd.). Det er hovedsakelig grunneiere som jakter, men noe
utleie av enkelte jaktfelt til folk fra andre steder i regionen (Håvard Heimtun, pers. medd.) I
Flora er jakta foreløpig ikke ferdig organisert gjennom et felles storvald, men det er flere
jaktfelt. Det regnes for å være et svært godt terreng for hjortejakt i skogbeltet rundt
planområdet, og i 2007 ble det felt 87 dyr på Floras jaktfelt rundt Guleslettene (Magnus A.
Frøyen, pers. medd.).
Hytter, tilgjengelighet og inngrep
Det er et fåtalls bygninger i delområdet. Dette er enkelte sel som er i privat eie. Selet ved
Oladalsvatnet er forfallent og ikke i bruk pr mai 2011 (Oddmund Leirvik, pers. medd). Ved
Klauvestølen er det et restaurert sel som er i bruk, og et til er under bygging (Inger Hilde, pers.
medd). Det er også enkelte sel ved Skudalsvatnet. Det har også kommet inn ønsker om å
sette opp ei jaktbu ved Skudalsvatnet. Grøfjell utmarkslag er pr. mai 2011 i sluttfasen med å
bygge en hytte noe sør for Olavatnet. Denne vil fungere som en utleiehytte når ikke
utmarkslaget selv skal benytte den (Håvard Heimtun, pers. medd.).
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Området er lett tilgjengelig både fra Bremanger kommune og Flora kommune. De fleste går
opp fra Magnhildskaret. Her er det en parkeringsplass med plass til ca. 50 biler (Oddmund
Leirvik, pers. medd.). Det gås også opp i fjellet fra bosetningene i fjordbotnene rundt
delområdet.
Guleslettene fremstår i dag som et uberørt og inngrepsfritt område. De eneste menneskelige
spor er en merket DNT-løype og enkelte spredte sel.
Spenningsaktiviteter / annet
Det er ikke kjent at det drives spenningsaktiviteter eller andre aktiviteter enn skiturer, fotturer,
jakt og fiske i delområdet.
Delområde 2 (Fjellområder øst for Magnhildskaret)
Kategori: Store turområder uten tilrettelegging
Brukergrupper
Bruken er knyttet til skiturer, fotturer, småviltjakt og fiske også i dette området. Det benyttes
hovedsakelig av tilsvarende grupper som benytter delområdet vest for Magnhildskaret, og
området regnes for å være et regionalt viktig turområde, sammen med Guleslettene i vest.
Turer i regi av lokale DNT-foreninger arrangeres også i dette området, men i noe mindre grad
enn i vest. Det er imidlertid turer som er beskrevet i turboka for Sogn og Fjordane
(Rudsengen, 2005). Området egner seg mindre godt til familieturer enn delområdet i vest,
siden terrenget er mer kupert og krevende.
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Nærmiljøaktiviteter og turer til fots
Det arrangeres turer til små topper i delområdet. Spesielt Haukånipa (790 moh., kalt
”Hanklenipa” av lokale) er en del brukt i denne sammenhengen (Figur 7-7). Man kan da gå fra
Grytdalsbu og sørøstover, eller starte i vestenden av Haukåvatnet. Tur fra Haukåvatnet via
Haukånipa og ned til Grytdalsbu tar 4- 5 timer og er en middels krevende tur (Rudsengen,
2005). Turen er merket. Det gås også fra parkeringsplassen ved Magnhildskaret, via Snøfjellet
(782 moh.) til Haukånipa (Oddmund Leirvik, pers. medd.). I 2010 ble det arrangert to
sommerturer til Haukånipa, og i godt vær har disse turene rundt 20 deltakere
(www.turistforeningen.no/flora).
Tidligere var det en merket rute fra Norddalsfjorden via Børabu (privat hytte, tidligere leid av
Flora turlag) til Haukåbøra (1065 moh.). Denne merkingen er nå borte, og det er derfor færre
som går til Haukåbøra enn tidligere. Turen er noe krevende, og det regnes sju timer tur-retur
(Rudsengen, 2005). Rudsengen (2005) skriver at ”Gjennom tidene har det vore eit ynda
turmål for mange å kome på toppen av dette særmerkte fjellet. Toppen har ei markert form
som er lett å kjenne att, og Børa har vore eit landemerke for fiskarar og andre sjøfarande”.
Utsikten er derfor betagende, og man ser utover Guleslettene i vest ut til havet. Man kan også
gå fra Svelgen og Indrehus til Nipa (864 moh.) eller til Ramskredfjellet (754 moh.), men dette
er mindre brukte ruter enn til Haukånipa. Figur 7-8 viser ulike turløyper i delområdet.
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Figur 7-7 Utsikt fra Akslaskaret mot Haukånipa (til høyre i bildet). Foto: Solveig Angell-Petersen.

Figur 7-8 Utsnitt fra turkartet ”Bremanger” fra Den Norske Turistforening, som viser turruter i delområde
2. Rute fra Grytdalsbu er merket.
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Vinterutfart
Det er ikke oppkjørte skiløyper i området, og dette området benyttes i mindre grad enn
fjellområdet vest for Magnhildskaret. Likevel er det både toppturer og annen skigåing også
her. Hovedutfarten skjer da fra Magnhildskaret.
Høstingsaktiviteter
Det er ikke organisert kortsalg i dette området, men det er mulig å kontakte grunneier for å få
tillatelse. Folk jakter derfor småvilt og fisker også her, og det antas også at det er en del som
gjør dette uten å ha tillatelse (Magnus A. Frøyen, pers.medd.).
Hytter, tilgjengelighet og inngrep
Flora turlags ubetjente hytte, Grytdalsbu ligger i dette området (Figur 7-9). Den ligger bare 15
minutters gange fra Rv 614. Dette er en turisthytte som ble restaurert i 1990, og har seks
sengeplasser. Avtalen som turlaget har med grunneier går ut i 2019 og vil ikke bli forlenget
(Anne-Karin Kleiven Rynning pers. med.). I tillegg er det tre private hytter like nord for
Grytdalsbu.
Også dette området er lett tilgjengelig fra både fra Bremanger og Flora kommuner. De fleste
går opp fra Magnhildskaret eller fra området ved Haukåvatnet.

Figur 7-9 Grytdalsbu, en ubetjent turisthytte ved Fv 614, eid av Flora turlag.
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Delområdet fremstår i dag som uberørt og inngrepsfritt, med storslagen utsikt fra godt besøkte
topper.
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Spenningsaktiviteter / annet
Det er ikke kjent at det drives spenningsaktiviteter eller andre aktiviteter enn de som er
beskrevet tidligere.
Delområde 3 (Kyst og perifere områder)
Kategorier: Strandsoner, nærturterreng og store turområder uten tilrettelegging
Dette delområdet er stort og valgt inkludert på bakgrunn av at Guleslettene er en del av
utsikten fra mye brukte turmål her. Det er ikke hensiktsmessig å gå like detaljert inn i bruken
av områdene som gjort for delområde 1 og 2, men enkelte utvalgt turmål beskrives.
Brandsøyåsen og Storåsen
Dette området ligger svært nært Florø, og er kanskje Flora kommunes viktigste nærturområde
(Magnus A. Frøyen, pers. medd.). Det går en mengde turstier inn til toppen, og en av dem er
også asfaltert. Hovedinnfarten er både fra øst og vest. Det ligger en bok på toppen, og i 2008
var det registrert ca. 33.000 signaturer, i tillegg til alle som ikke skriver seg inn i slike bøker
(Alvar Melvær, pers. medd.). Storåsen er også brukt omtrent i tilsvarende grad. Områdene
benyttes av alle aldersgrupper og begge kjønn. Også funksjonshemmede har tilgang til
Brandsøyåsen. Det er god utsikt til Guleslettene fra deler av området, men åsen er skogkledd,
noe som også begrenser utsikten flere steder.
Hovden og fjordområdet
Hovden er et lite samfunn, med ca. 45 fastboende (Kjartan Godø, pers. medd.). Øya har etter
hvert blitt tilrettelagt for turer, spesielt gjennom et internasjonalt EU-prosjekt ”Nordsjøløypa”, et
nettverk av vandreruter i 26 norske, svenske, danske, tyske, nederlandske, engelske og
skotske regioner. Til sammen er det opparbeidet mer enn 5000 km vandringsstier. I Norge er
det seks fylker som står sammen for å fremme kystvandring. Ønsket er at folk skal oppdage
det som kjennetegner ulike landskapene og områdets historie og Nordsjøkultur (wikipedia.no).
Nordsjøløypa på Hovden ble åpnet i 2007 og tiltrekker seg i dag både lokale og til dels også
internasjonale besøkende som går på tur i området. Det er lagt ut turbøker i området, som
viser rundt 800 besøkende fra mai til oktober, 2010. Reellt antall er antagelig høyere, siden
ikke alle skriver seg inn (Kjartan Godø, pers. medd.). En gang i året arrangeres også
”Hovdendagen”, med spesiell fokus på Nordsjøløypene. Ruter vises på Figur 7-2.
Det er også flere turløyper på Hovden, som bl. a. er avmerket i Bremanger kommunes turbok
(2011). Flora turlag arrangerer også flere turer til øya.
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Fjordområdet i Flora og Bremanger er mye benyttet til friluftsliv, både til fritidsfiske og annen
rekreasjon. Det er store og aktive båtforeninger i miljøet (Kjartan Godø, pers. medd.).
Frøya og området rundt Storehornet
Folketallet på Frøya med tilgrensende øyer er i underkant av 600 personer (wikipedia.no). Det
er turstier på denne øya, blant annet en som går fra Frøyalandet, via Nyken til
Fanneskarvarden, som er Frøyas høyeste topp. Her er det også ei turbok. Herfra er det
storslagen utsikt i alle retninger, bl.a. mot planområdet (Bremanger kommune, 2011).
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Litt nordøst finner vi Rylandshornet (391 moh.), Storehornet (436 moh) og Geitenipa (420
moh.). Dette er topper man kan nå i løpet av en times tid, og det er umerkede turløyper i
området.
Gulebrystet
Gulebrystet (480 moh.) har vært et velkjent turmål for folk i over 100 år. Det er merket sti opp
til toppen, og det er en liten parkeringsplass ved turens start. På toppen finner man en benk
og en kikkert (Rudsengen, 2005), og det er vid utsikt over de tre Gulene, Nord-, Sør- og
Midtgulen. Dette området er mye brukt av folk i nærområdet, eksempelvis av folk fra
Midtgulen, men også folk fra Svelgen går her (Inger Hilde, pers. medd.). Turen egner seg
både for barn og voksne.
Fjellområder i øst, med bl.a.Trollefjellet og Keipen
Her finnes det mange mulige turløyper, bl.a. en som er merket av turistforeningen. Denne går
fra Sørdalsvatnet til Keipen, som er det høyeste fjellmassivet i Svelgen (1362 moh.). Det er
mulig å ta seg videre derfra på umerka turløyper innover til Ålfoten. Dette området er det mest
brukte turmålet for folk i Svelgenområdet. Ålfoten er utenfor influensområdet.
Fra Indrehus er det en umerket løype opp til Trollefjellet (794 moh.). Stien er tydelig
opptråkket, og fjellet gir godt utsyn i alle retninger. Det er mulig å ta seg videre til Svartevatnet
og Haukåbøra herfra.
7.2.3

Verdisetting

I Tabell 7-2 er delområdene verdisatt ut fra en skala fra 1 til 5 iht. til kriterier gitt i Direktoratet
for naturforvaltnings håndbok 18 (2001). Delområde 3 er ikke behandlet i denne tabellen, men
er verdisatt på bakgrunn av faglig skjønn.
Basert på kriteriesettet og verdifastsettelsen omtalt i vedlegg 2-3, gir dette følgende
klassifisering av delområdene:
Delområde 1 er svært viktig for friluftsliv (på grunn av brukerfrekvens i lokal
målestokk). For de fleste andre kriteriter blir området viktig for friluftsliv. Dette gir stor til
middels verdi. Verdiene er knyttet til hele delområdet, men spesielt til østre deler.
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Delområde 2 er viktig for friluftsliv. Dette gir en middels verdi. Kriteriet ”urørthet” plasserer i
utgangspunktet også delområde 2 i kategorien svært viktig friluftsområde. På bakgrunn av at
regionen består av svært mange slike urørte fjellområder, vil det bli feil å plassere alle disse i
den høyeste kategorien. Faglig skjønn tilsier derfor at det er riktigere å vurdere dette arealet
som viktig. Det er områdene i sør (rundt Grytdalsbu, Snøfjellet og Haukånipa) som har de
største verdiene.
Delområde 3 er uegnet til å vurderes med samme kriteriesett som delområde 1 og 2 på grunn
av sin utstrekning og variasjon. Verdivurderingen gjøres derfor på bakgrunn av faglig skjønn. ’
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Delområde 3 har områder som er svært mye brukt (f.eks.Brandsøyåsen), middels brukt
(f.eks. Hovden og Gulebrystet) og mer sporadisk brukt (bl.a. fjellområdene i nordøst). I tillegg
er det en mengde områder i delområde 3 som ikke er brukt eller har lav bruksfrekvens. Det
må derfor brukes faglig skjønn sammen med kriteriene gjengitt i Tabell 7-2. Delområde 3
vurderes å være svært viktig, og gis stor verdi. Det er vesentlig å understreke at verdiene
hovedsakelig er i tilknytning til områdene i sør og vest.
Tabell 7-2 Verdisettingsskjema for verdisetting av friluftsområder (Direktoratet for naturforvaltning,
2005).

Bruk
Regionale /nasjonale
brukere
Opplevelseskvaliteter

Symbolverdi
Funksjon
Egnethet

Tilrettelegging
Kunnskapsverdier

Inngrep
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Utstrekning
Potensiell bruk
Tilgjengelighet
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Hvor stor er dagens brukerfrekvens?
Liten …. Stor
Brukes området av personer som ikke er lokale?
Aldri …. Ofte
Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?
Ingen …. Mange
Har området en spesiell symbolverdi?
Ingen … Stor
Har området en spesiell funksjon (atkomstsone, korridor,
parkeringsplass el.)?
Ikke spesiell funksjon… Spesiell funksjon
Er området spesielt godt egnet for en eller flere
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative
områder til?
Dårlig …. Godt
Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller
grupper?
Ikke tilrettelagt …. Høy grad av tilrettelegging
Er området egnet i undervisningssammenheng eller har
området spesielle natur- eller kulturvitenskaplige
kvaliteter?
Få …. Mange
Er området inngrepsfritt?
Utbygd …. Inngrepsfritt
Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?
For lite …. Stort nok
Har området potensial utover dagens bruk?
Liten …. Stor
Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?
Dårlig …. God

Delområde
1
2
4
3
2

2

4

4

1

1

4

2

4

3

2

1

2

2

5

5

5

5

4

4

4

3
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7.3

Virkninger av utbyggingsplanene

7.3.1

Anleggsfasen

Påvirkningen på friluftslivet i anleggsfasen er knyttet til motorisert ferdsel, og generelle
anleggsaktiviteter i fjellområdene. I denne tiden vil slike forstyrrelser gjøre at området fremstår
som et industriområde. Området bygges ut seksjonsvis, og man vil fremdeles kunne ha
friluftslivsaktiviteter i de områdene hvor anleggsaktivitetene ikke er startet opp. Påvirkningens
omfang forventes derfor å bli gradvis større til man når driftsfasen.
De mer perifere områdene (delområde 2 og 3) vil bli vesentlig mindre berørt. Spesielt trafikk vil
imidlertid påvirke delområde 2. Det er trolig trafikkens bevegelse som vil påvirke utsikten i
størst grad, siden øynene automatisk søker dit det er slik aktivitet. Denne påvirkningen vil
reduseres med økende avstand.
7.3.2

Driftsfasen

Det vises til landskapsdelen for visualiseringer av det planlagte vindkraftverket fra flere av de
omtalte stedene i dette kapittelet.
Generelt - støy og friluftsliv
Det er mange aktiviteter som kan virke forstyrrende på utøvelsen av friluftsliv, og til dels virker
også aktiviteten ulikt alt etter hvilken type friluftsliv som bedrives. Det er gjort undersøkelser
som viser at for ca 55 % av de spurte var muligheten til å oppleve stillhet et viktig kriterium for
å gå på tur (Vaagbø, 1992). Andre undersøkelser viser at opptil 90 % har stillhet som et viktig
kriterium (Statens Forurensingstilsyn, 2005). For den som er tilvent og kun forventer naturlige
lyder, vil også ”tekniske” lyder med samme lydstyrke være svært forstyrrende på
naturopplevelsen (Faarlund, 1991). I rapporten ”Støy i frilufts- og rekreasjonsområder”
(Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning (1994), er det utarbeidet
oversikt over ulike støynivåer som virker sjenerende i ulike frilufts- og rekreasjonsområder.
Det skilles mellom ulike typer områder (nasjonalparker / bymarker etc.). Ved friluftsområdene
”naturområder i fjellet” er all fremmed lyd uønsket. Ved hytteområder nattestid er sjenerende
støy vurdert som 35-40 dBa. Ved hytteområder på dagtid, kan det aksepteres lydnivå inntil 5055 dBA. Se Figur 7-10 for en beskrivelse av ulike lydnivåer og Tabell 7-3 for andre anbefalte
støygrenser i friluftsområder (fra Statens Forurensningstilsyn 2005).

rao4n2 2008-01-23

I støyvurderingene som gjøres for vindkraftverk, er det lagt til grunn en maksimal uheldig
situasjon ved at vinden – og lyden fra rotorsuset blåser mot mottageren fra turbinen og i minst
mulig grad blir maskert av annen støy (vind, bladrisling osv.). Opplevelsen av støyen fra
turbinene vil derfor i virkeligheten variere mye og suppleres eller delvis skjules av mange
andre ”vanlige” lyder, uavhengig av turbinene.
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Figur 7-10 Lydnivåer på ulike aktiviteter (Kilde: Norsk forening mot støy, gjengitt i Statens
Forurensningstilsyn/Direktoratet for Naturforvaltning, 1994).

Tabell 7-3 Anbefalte støygrenser i ulike typer friluftsområder. (Kilde Statens Forurensningstilsyn, 2005.)
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Delområde 1 (Fjellområder vest for Magnhildskaret)
Attraktivitet
Fjellområdene vest for Magnhildskaret vil opplevelsesmessig domineres av vindkraftverket.
Spesielt gjelder dette om sommeren når de interne veiene er godt synlige og vil prege
opplevelsen av området sammen med turbinene og trafoen (lokalt). Støyen vil arte seg som et
rytmisk, repeterende ”swoooosj” når man kommer nær nok. Støysonekartet i Figur 10-2 (og
vedlegg 6) viser maksimal støyutbredelse. I en sone på 2,5 km ved turbinene på Slettevarden
vil eksempelvis støyen være fra 45-55 dBa (45 dBa tilsvarer støy fra et kjøleskap i et lite
kjøkken, 55 dBa en litt lavere enn normal stemmebruk en meter unna samtalepartneren).
Støyen vil variere en del etter hvor i terrenget man oppholder seg, og vil særlig gjøre seg
gjeldende ved lav og middels vindstyrke. Ved sterk vind vil bakgrunnsstøy fra vinden overdøve
støyen fra turbinene. I slike naturområder er all fremmed støy uønsket, og disse
støyforholdene er derfor uheldige for friluftslivet (se kap. Om støy og friluftsliv, i kap. 7.3.2).
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Inne i planområdet vil også skyggekast (den roterende skyggen fra turbinene) gjøre seg
gjeldende og tiltrekke seg noe oppmerksomhet. Skyggekast kan være forstyrrende for den
som oppholder seg i lengre tid på samme sted (for eksempel ved et fiskevann).
Dagens brukere av området er folk som liker å ferdes i urørt natur. Flere framhever et lettgått
terreng egnet vinterstid, som egner seg for familieturer, og storslått utsikt som en av årsakene
til at de benytter fjellområdene vest for Magnhildskaret. For denne brukergruppen vil trolig
området miste mye av sin attraktivitet. Spesielt om sommeren vil området fremstå mer som et
næringsområde enn som et naturområde. Skudalsnipa, Slettevarden, samt den merkede
fotturen mellom Magnhildskaret og Årebrot, vil alle komme i nærheten av flere vindturbiner, og
landskapet vil totalt endre karakter. Den T-merkede løypa gjennom området blir direkte berørt
av veier og turbiner. Andre mye brukte turmål, som Terdalskneipen, Klauvekneipen og Mulen,
kommer ikke nødvendigvis i direkte kontakt med vindturbinene, men alle disse stedene får
utsyn til mellom 37 og 48 turbiner.
Tilsyn i vindkraftverket med bilkjøring vil trolig også skje hver dag, og medfører derfor noe
ekstra forstyrrelser for friluftslivet.
Olavatnet er en del brukt av folk, spesielt som nærturområde for befolkningen i Sørgulen.
Attraktiviteten til dette området vil i all hovedsak bli som før, siden synligheten til vindturbinene
er liten.
Generelt åpner nye veier lite tilrettelagte turområder for nye turgrupper. Dette fjellområdet kan
bli mer tilgjengelig for funksjonsudyktige / andre som må ha veier for å komme seg ut. Dette
betinger imidlertid at slike grupper får mulighet til å låne nøkkel til bommen. Med enkel
tilrettelegging vil funksjonshemmede også kunne fiske flere steder (se kapittel om avbøtende
tiltak). Selv om slike brukergrupper drar fordeler av veier inn i fjellet, vil vindkraftanlegget i seg
selv trolig være negativt for naturopplevelsen deres. Området blir trolig mer attraktivt for sport
som sykling dersom kraftverket realiseres, da disse vil kunne bruke veiene uavhengig av om
den stenges med bom.
Erfaringer fra andre vindkraftverk viser at det for noen grupper av friluftslivsutøvere kan bli mer
attraktivt å besøke området etter at et vindkraftverk er bygget. Årsakene til dette er gjerne den
nye tilgjengeliggjøringen av områdene og ønsket om å oppleve selve vindkraftverket.
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Om vinteren vil vindkraftverket bli noe mindre dominerende enn om sommeren. Veiene vil
skjules og et hvitt landskap toner ned kontrasten fra de hvite turbinene.
Vedlikehold og tilsyn krever daglig motorisert ferdsel i anlegget, noe som også gir flere spor
etter beltevogn / snøscooter i landskapet. Spesielt når man kommer til området rundt
Slettevarden vil områdets attraktivitet som tradisjonelt utfartsområde reduseres betydelig
vinterstid. Det er ett tilsvarende mye brukt område i Florø kommune (Ramsdalsheia). Det må
forventes at mange av brukerne vil legge turen dit fremfor til Guleslettene om vindkraftverket
bygges. Dette kan i sin tur gjøre Ramsdalsheia til et mer trafikkert område enn i dag.
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Familieområdet ved Kupevatnet vil bli lite berørt, men enkelte turbiner vil synes. Det vil også
kunne høres noe (svak) støy fra vindkraftverket – i østlig del av Langevatn omtrent tilsvarende
lyden på støy fra et lite kjøleskap i et kjøkken. Støyen øker etter hvert som man beveger seg
innover i landskapet. Utbygger foreslår å kjøre opp skispor og etablere en varmestue ved
østlig del av Langevatnet, sannsynligvis med kjøkken og toalettanlegg. Det er trolig at
attraktiviteten til dette området øker for familier dersom dette realiseres. Det forutsetter
imidlertid tillatelse fra lokale myndigheter, og samarbeid med eksempelvis Flora turlag.
Beveger man seg videre inn til Langevatnet og videre, øker synligheten av vindkraftverket og
dermed også den negative påvirkningen på turopplevelsen.
Bruksmuligheter
Det vil fortsatt være mulig å benytte området til turaktiviteter både sommer og vinter.
Bruksmulighetene vil også øke for enkelte grupper som trenger veier for å komme seg ut i
terrenget. Veier og vindturbiner vil medføre arealbegrensning og forstyrrelser for småviltjegere
i området. Jaktopplevelsen vil også endres, da naturopplevelsen er viktig for mange
småviltjegere. Det er muligheter å jakte småvilt flere steder i kommunene, men det er få
steder det er så organisert og lett tilgjengelig som i dette delområdet. Det er også få andre
steder det kan benyttes hund (Magnus Frøyen, pers. medd). Hjortejakta forventes ikke å bli
negativt berørt, og fiskemulighetene opprettholdes som før.
Iskasting kan være et problem i vindparker i områder med kaldt klima. Værforhold som fører til
ising i fjellet er ofte ekstreme, med medbør, vind, skydekke og liten eller total mangel på sikt.
Slike forhold tilsier at det ikke oppholder seg mennesker frivillig i fjellet (ref. saksdokument om
ising for Raudfjellet vindkraftverk 2008, fra NVEs nettsider). Beregninger viser at is fra vingene
maksimalt kan kastes i overkant av 200 meter ved full storm. Ved lavere vindstyrke, kastes
isen kortere (Faktaark om ising, Zephyr).
Det finnes nå kommersielt tilgjenglig teknologi som smelter isen før den legger seg på
vindturbinenes rotorblader. Det er sannsynlig at et slikt system vil bli installert på vindturbinene
på Guleslettene og at iskasting dermed ikke vil være et vesentlig problem. Det er i tillegg
vanlig at sikkerhetssoner omkring turbinene merkes og at det finnes rutiner for varsling,
dersom det er fare for iskast.
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Barrierer for ferdsel og opplevelse
Veiene stenges med bom, men området kan fremdeles benyttes av allmennheten, og vil
derfor gi økt tilgjengelighet for nye brukere. Parkeringsplassen ved Magnhildskaret er det mest
brukte utgangspunktet for utfart. Vindkraftutbyggingen skal ikke medføre reduserte
parkeringsmuligheter på plassen. Utbyggers brøyting av parkeringsplassen om vinteren vil
opprettholde og sannsynligvis øke mulighetene for utfartsparkering på denne årstiden.
Identitetsskapende betydning
Florø og Bremanger kommune har store naturområder, og store deler av stedsidentiteten er
tilknyttet naturpreget. Spesielt markante fjell i delområdet, som Klauekeipen og Terdalskeipen,
bidrar til å gi området sin identitet. Disse vesentlige toppene bevares uten fysiske inngrep. I
tillegg til å bidra til denne stedsidentiteten i seg selv, gir delområdet vest for Magnhildskaret
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mulighet til å oppleve Bremangers og Floras identitetsskapende elementer gjennom utsikt til
Florø, fjord- og fjellnatur. Etter utbygging vil dette delområdet (som omfatter planområdet) bli
oppfattet annerledes, noe som vil gi betydelig endring av fjellområdets egen identitet.
Samlet påvirkning vurderes som middels/stor negativ i delområde 1. Sammenholdt med
stor/middels verdi, gir dette stor negativ konsekvens.
Delområde 2 – Fjellområder øst for Magnhildskaret
Attraktivitet
Det vil ikke bli vindturbiner i dette området, og heller ikke støy er beregnet å spre seg inn i hit.
Også i dette turområdet er friluftsverdiene i første rekke knyttet til urørthet og utsikt, og
opplevelseskvalitetene vil bli redusert siden vindturbinene vil synes godt fra flere steder. Turen
mellom Haukånipa og Snøfjellet vil ha utsyn til 37-48 vindturbiner på store deler av turen.
Både fra selve Haukånipa, Trollnipa og Haukåbøra vil opp mot 48 vindturbiner påvirke
landskapet mot fjorden. Avstanden til turbinene reduserer påvirkningen. Basert på erfaringer
fra andre vindparker, er refleksblink et minimalt problem (se også egen utredning om dette i
rapporten). Toppene gir i dag utsyn over Flora, veier og andre inngrep. Selve toleransen for
slike industrielle elementer er derfor høyere enn om dagens utsikt hadde bestått av urørt
natur. På sikt vil det derfor kunne skje en viss tilvenning til vindkraftverket, selv om den trolig
fremdeles vil oppfattes som et negativt element av de fleste. Vindkraftverket vil ikke bli synlig
fra Grytdalsbu, og den vil ikke gi spesielle negative konsekvenser i starten av turen mellom
Grytdalsbu og Haukånipa. Det forventes derfor at Haukånipa fremdeles vil være et mye brukt
turmål i framtiden.

Bruksmuligheter og barriere for ferdsel og opplevelse
Det er liten negativ påvirkning for selve bruksmulighetene i delområdet, siden det ikke vil bli
fysiske arealbeslag. Det vil heller ikke skapes barrierer for ferdsel og opplevelse her.
Identitetsskapende betydning
Hovedandelen som benytter delområdet er lokale og folk fra nærmeste region. Områdets
identitetsskapende betydning er derfor tilsvarende som beskrevet for delområde 1. Haukåbøra
er en topp som er svært markant, og som synes fra store avstander. Denne og andre liknende
topper er derfor med på å gi stedet sin identitet. Utsikten fra disse toppene berøres, men
deres identitetsskapende betydning vil være intakt.
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Samlet påvirkning på delområde 2 vurderes som middels negativ. Sammenholdt med en
middels verdi, gir dette en middels negativ konsekvens.
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Delområde 3 – Kyst og perifere områder
Attraktivitet
I dette delområdet vil påvirkningen komme i form av endret utsikt. Fra de fleste stedene er
avstanden til vindkraftverket stor, noe som både vil redusere andel av synsfeltet som påvirkes,
samt selve synligheten av turbinene. Under behandles synlighet fra ulike turmål.
Brandsøyåsen og Storåsen er delvis skogkledd, noe som reduserer synligheten til området.
Enkelte steder vil man likevel få utsyn til vindkraftverket, og da kan opp mot 36 turbiner synes
helt eller delvis. På grunn av nærheten til Florø og andre inngrep, vil toleransen for nye
fremmedelementer være høyere enn andre steder. Avstanden vil også redusere påvirkningen,
i tillegg til at vindkraftanlegget flere steder skjules av topografi og vegetasjon. Det er ikke
sannsynlig at dette vil redusere attraktiviteten til området i vesentlig grad.
Hovden ligger i luftlinje ca. 7 km unna nærmeste turbin i vest. Synligheten vil derfor reduseres
som følge av avstanden til vindkraftanlegget. Opp mot 36 turbiner vil kunne være helt eller
delvis synlig fra østsiden av øya. Samme situasjon vil oppstå på fjorden. Nærmere land vil
færre turbiner være synlig, og lenger ut vil andre deler av naturen prege
opplevelseskvalitetene betydelig mer enn turbinene.
Utsikten fra Storehornet vil bli svært lite forstyrret av vindkraftverket, og fra Frøya er det stort
sett fra områdene ved Fanneskardvarden som berøres. Det vil være mulig å se inntil 36
turbiner, men avstanden gjør at attraktiviteten til området blir lite negativt påvirket.
Fra Gulebrystet og fjellområdet videre østover til Åseknatten, vil vindkraftverket forstyrre
naturopplevelsen i sør. Fra disse områdene vil det være mulig å se inntil 48 turbiner helt eller
delvis. Basert på erfaringer fra andre vindkraftverk, er refleksblink et minimalt problem (se
også egen utredning om dette i rapporten). Avstanden er rundt 5 km i luftlinje til nærmeste
turbinpunkt, noe som demper virkningen i betydelig grad.
Fra fjellområdene i øst, med blant annetTrollefjellet og Rikeloftet, vil man også kunne se inntil
48 turbiner helt eller delvis. Dette vil forstyrre fjordutsikten fra disse toppene. Utsikten fra
Keipen vil bli mindre berørt, på grunn av lang avstand (ca. 15 km i luftlinje).
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Bruksmuligheter
Ingen av disse områdene vil få endret bruksmulighet.
Barriere for ferdsel og opplevelse
Ingen av disse områdene vil få barrierer for ferdsel og opplevelse. I den grad turbinene kan
tolkes som en barriere for opplevelse, er dette kommentert under kapittelet om attraktivitet
over.
Identitetsskapende betydning
Fjell og fjord er viktige kilder til befolkningens stedstilknytning og kommunenes identitet.
Opplevelsen av denne identiteten vil bli noe forringet ved en eventuell utbygging av
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vindkraftverket, siden den blir synlig i et stort og mye brukt område. Det er likevel en rekke
fjell- og fjordområder som bidrar til å opprettholde stedsidentiteten, spesielt siden avstanden til
turbinene gjør påvirkningen mindre.
Samlet påvirkning i delområde 3 vurderes som liten/middels negativ. Sammenholdt med stor
verdi, gir dette liten/middels negativ konsekvens.
7.3.3

Oppsummering med konsekvensgrad

Vindkraftverket berører et område av høy verdi for friluftsliv. Det er mye besøkt av
lokalbefolkningen i to kommuner, og spesielt da folk fra Florø kommune. Det er et område
som er flatere og lettere tilgjengelig enn de fleste andre steder i nærområdet, og har i tillegg
en storslagen utsikt over fjell i øst og fjord og hav i vest. Området er brukt hele året, men aller
mest om vinteren i ferier og helger. I den senere tid har det også blitt mer brukt om sommeren.
Folk som drar dit søker stillhet, rolig fottur- og skiterreng, urørthet, samt jakt- og
fiskeopplevelser.
Bygging av vindkraftverk i området vil totalt endre opplevelsesverdien for friluftsliv og medføre
at etablerte stier og turløyper krysses av veier. Det er ett tilsvarende mye brukt område på
grensen mellom Florø og Naustdal kommuner (Ramsdalsheia), og det antas at enkelte
brukergrupper vil legge turen dit fremfor til Guleslettene om vindkraftverket bygges. Unntaket
er familier, som vil kunne få en bedre tilrettelegging med varmestue ved Langevatnet. Dette vil
derfor kunne øke bruken her. Veier vil gjøre området lettere tilgjengelig og forenkle oppkjøring
av skiløyper. Det forventes at Guleslettene blir mer brukt av folk som vil sykle, trene på ski
eller jogge på vei, eller av funksjonshemmede i rullestol.
Påvirkningens omfang i det mest berørte området vurderes å være middels til stor negativ, og
foreliggende planer om vindkraftanlegg vil gi store negative konsekvenser for friluftslivet her.
For fjernere områder vil omfanget av påvirkningen bli mindre, men vindkraftanlegget vil
påvirke opplevelseskvalitetene også i mer perifere områder.

7.4

Forslag til avbøtende tiltak
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Varmestue og skiløype
GVAS foreslår å etablere varmestue med kjøkken og toalettanlegg ved østlige del av
Langevatnet som kan benyttes av turgåere i området. GVAS foreslår videre at en slik
varmestue kan inneholde oppholdsrom, kjøkken og sanitæranlegg. Grunnflaten anslås til ca.
50 m2. Etablering og drift av en eventuell varmestue skal avklares nærmere med Flora
kommune, grunneiere og lokale turlag.
Vi foreslår at det også kjøres opp løype inn hit. Dette er et mye brukt familieområde i dag, uten
spesielt mye tilrettelegging. Terrenget er lettgått, og store deler av området vil være skånet fra
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vindkraftverkets påvirkning. Tiltaket vil være positivt for familier som skal på korte dagsturer,
og trolig vil bruken av dette lokalområdet øke.
Skiløyper i vindkraftverket og til Grytdalsbu
Det forventes at enkelte brukergrupper vil dra til andre steder for å oppleve urørthet og stillhet.
Det er imidlertid mulig å tilrettelegge vindkraftverket for folk som ønsker å trene. I dag benyttes
Humlestølen skianlegg ca.3,5 mil unna Florø til dette. Det foreslås at GVAS får ansvaret med
å lage et oppkjørt løypenettverk i fjellterrenget. Det vil trolig tiltrekke seg folk fra begge
kommuner som ønsker å trene.
GVAS har avtalt med grunneier å bekoste en bygging av lysløype. Det er positivt. Denne må
legges slik i terrenget at den i minst mulig grad forstyrrer utsikten fra andre fjellområder. Lyset
må være slukket om natten.
Flora turlags ubetjente hytte, Grytdalsbu, ligger nær Magnhildskaret. Det foreslås at man
vurderer muligheten og interessen lokalt for at GVAS dekker oppkjøring av løype også til
denne hytta. Dette vil sannsynligvis øke bruken vinterstid.
Merking av turrute
Vindkraftanlegget er plassert slik at den forringer en mye brukt og merket turrute mellom
Grytdalsbu og Årebrot. I samråd med Flora turlag bør GVAS bidra til at en annen turrute kan
merkes tilsvarende, dersom turlaget har slike behov.
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Funksjonshemmede bør få mulighet til å låne nøkkel til bommen for å benytte seg av veinettet
i kraftverksområdet. I tillegg anbefales det at GVAS lager enkle utsiktspunkt og noen
fiskeramper, slik at funksjonshemmede får muligheten til å fiske i enkelte fjellvann.

rao4n2 2008-01-23

Ramsdalsheia
Med antagelse om at vindkraftanlegget kan øke presset på Ramsdalsheia ca. 3,5 mil øst for
Florø, foreslås det at GVAS bidrar til enkel tilrettelegging i dette området, dersom
organisasjoner og kommuner ønsker dette. Det kan være tilrettelegging med parkering,
toalett, merking av løyper etc. Som et kompenserende tiltak for utbygging av vindkraftverket,
bør kommunene vurdere om Ramsdalsheia skal sikres som friluftsområde. Dette kan gjøres
gjennom erverv eller ved bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel.
Fond til turlag
Dersom vindkraftverket realiseres vil spesielt Flora, men også Keipen turlag, få forringet
turmulighetene sine, siden begge normalt arrangerer turer på Guleslettene. Det foreslås derfor
en årlig kompensasjon til turlagene, slik at de får større økonomisk handlefrihet til å oppsøke
andre turområder, samt gjøre enkel tilrettelegging og markedsføring når det er behov for det.
Fjerning av turbinpunkter
Det er den østre delen av vindkraftverket som er mest i bruk til friluftsformål. Det foreslås
derfor at vindturbinene konsentreres i området vest for Langhamrane, og at turbinene øst for
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Langhamrane fjernes. Dette gir en redusert konsekvensgrad for friluftsliv; middels til stor
negativ.
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Generelt om konsekvens av vindkraftverket
På grunn av at verdien i dette området er høy, må påvirkningens omfang reduseres betydelig
før dette vil gi seg utslag i endret konsekvensgrad. Hvert enkelt tiltak vil likevel være positivt
for friluftslivet i området. Dersom samtlige tiltak gjennomføres, vil påvirkningens omfang
reduseres betydelig. Da vil påvirkningen på de mest brukte områdene i hovedsak være knyttet
til visuell påvirkning mot vest og noe støy. Dette vil dermed gi en middels negativ konsekvens
for friluftsliv.
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8

Biologisk mangfold

8.1

Kort om datainnsamling og metode

Utredningsprogrammet (UP) har lagt føringene for hvilke tema som er vektlagt. UP krever at
naturtyper, fugl, annen fauna og flora utredes. Inngrepsfrie naturområder utredes i eget
kapittel. Metodikk fra Statens vegvesens Håndbok 140 er lagt til grunn for konsekvensutredningen. Det benyttes en trinnvis metode med statusbeskrivelse og verdivurdering av
områder, vurdering av virkninger av det planlagte vindkraftverket, og på bakgrunn av dette
fastsettes konsekvensgrad (Statens vegvesen, 2006). Også Retningslinjer for planlegging og
lokalisering av vindkraftverk (MD og OED, 2007) er benyttet.
8.1.1

Statusbeskrivelse og verdisetting

Status for og verdi av biologisk mangfold i området beskrives. Verdivurderingene følger en
tredelt skala: Liten – middels – stor verdi. Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold er
oppsummert i Tabell A i vedlegg 3-4. Verdisettingen er basert på følgende kilder for
klassifisering av naturen:
- Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold (DN-håndbok 13.,
oppdatert 2007)
- Viltkartlegging (DN-håndbok 11, 2000)
- Kartlegging av ferskvannslokaliteter (DN-håndbok 15, 2001)
- Norsk Rødliste for arter (Kålås m.fl.,2010)
- Truete vegetasjonstyper i Norge (Fremstad og Moen, 2001)
8.1.2

Metodikk for vurdering av tiltakets omfang og konsekvensgrad
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Tiltakets påvirkning/omfang vurderes ut fra hvilke virkninger og endringer kraftverket antas å
medføre for biologisk mangfold. I vurdering av vindkraft er det spesielt vektlagt fire effekter:
- Habitattap ved direkte arealbeslag
- Fragmentering av landskapet og fare for barrieredanninger
- Forstyrrelses- og skremselseffekter på fugl og vilt
- Kollisjonsfare for fugl
Omfanget vurderes etter en femdelt skala: stort positivt omfang – middels positivt omfang –
lite/intet omfang – middels negativt omfang – stort negativt omfang. Kriterier for vurdering av
omfang er vist i Tabell B i vedlegg 3-4, og bygger på Vegvesenets håndbok 140 (2006).
Omfang vurderes i forhold til alternativ 0, som forventet situasjon uten bygging av kraftverket. I
dette området tilsvarer det dagens situasjon.
Konsekvensgraden av vindkraftverket er lest ut av en konsekvensvifte (vedlegg 3-5), og er en
funksjon av gitt verdi og omfang. Konsekvensen er gradert i en nidelt skala, fra meget stor
positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (Statens vegvesen, 2006).
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8.1.3

Datagrunnlag

Offentlig tilgjengelig informasjon i databasene Naturbase (Direktoratet for Naturforvaltning) og
Artskart (Artsdatabanken.no) er benyttet for å beskrive status i og nær planområdet.
Artsdatabanken og GBIF-Norge deler sammen med dataeierne geografiske data om norske
arter for publikum, skoler, forvaltningen, interesseforeninger og forskere. I tjenesten formidler
over 25 større og mindre dataeierne i Norge over 10 mill. stedfestede data om over 19 000
arter i samme grensesnittet (http://artskart.artsdatabanken.no/FaneStatus.aspx).
Informasjon er også hentet inn gjennom kontakt med Flora og Bremanger kommuner,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (Miljøvernavdelingen), Direktoratet for naturforvaltning
(DN), lokalkjente og egen feltbefaring 30. mai - 1. juni 2011. Premissene for utredningen
innebærer én feltsesong og en befaring tilsvarende et omfang som for andre
konsekvensutredninger i liknende prosjekter. Det har derfor ikke vært mulig å verifisere alle
opplysninger eller få en fullstendig oversikt over forekomst og hekkestatus av rovfugl og
rødlistede arter i området. Uten å gjøre omfattende studier med bruk av avansert utstyr, er det
heller ikke mulig å registrere (med pålitelig kvalitet) trekkruter for fugl i og nær planområdet.
På befaringstidspunktet var vegetasjonen i området kommet forholdsvis kort, men det var fullt
mulig å registrere naturtyper og vegetasjonstyper. Dette vurderes imidlertid ikke å svekke
denne utredningen, siden dette er et goldt område med lite vegetasjon.
8.1.4

Data unntatt offentlighet

Informasjon om hekke- og yngleområdet til en del arter, deriblant flere rovfugl, er unntatt
offentlighet. Det er ingen slike sensitive registreringer i selve planområdet, men det finnes
flere i området rundt. I denne utredningen er disse registreringer ikke vist på kart, og
stedsangivelser er anonymisert/generalisert i teksten. Det er laget et eget notat for
myndighetene og utbygger, som er unntatt offentlighet. Dette viser nøyaktige
stedsbeskrivelser og har kart med nøyaktige lokaliteter.
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8.1.5

Influensområde

Planområdet defineres som den kartfestede planområdeavgrensingen, inkludert internveier,
adkomstvei, internkabler, oppstillingsplasser og bygninger. I tillegg kommer kaianlegg for
ilandsetting av turbindeler og transportveien herfra og opp til planområdet. Influensområdet er
planområdet, samt en sone ut fra dette der tiltaket kan få indirekte virkninger på biologisk
mangfold. Denne sonen vil variere i avstand avhengig av art, naturtype, vegetasjonstype, lokal
topografi, anleggsperiode/driftsfase osv. For fugl er influensområdet satt til 2,5 km fra tekniske
inngrep/planområdet, for annen fauna er grensen satt til 500 m, mens flora er vurdert ut til 100
m. Tiltaket kan ha konsekvens for individer og bestander utover disse grensene, og spesielt
gjelder dette for fugl. Det er imidlertid vanskelig å gjøre konkrete vurderinger rundt dette, og
mulige virkninger utover (eller redusert i forhold til) grensene satt over diskuteres mer spesifikt
for de aktuelle artene.
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8.2

Naturtyper

8.2.1

Statusbeskrivelse og verdivurdering

Det er ingen registrerte verdifulle naturtyper i influensområdet i Naturbase. Lenger nede mot
og ved sjøen ligger flere registrerte lokaliteter, den nærmeste er 500 m fra
planområdegrensen. Disse lokalitetene er vist i Figur 8-1.
I felt ble heller ingen prioriterte naturtyper påvist i eller nær planområdet. Planområdet har en
utforming med mye blokkmark og fjell. I 1903 ble signalarten hinnebregne og rødlistearten
praktdraugmose (kategori sårbar - VU) registrert et sted nord for Slettevarden (se kap. 8.5.1).
På bakgrunn av dette vurderes det at området har et visst (lite) potensial for Naturtypen
”Nordvendt kystberg og blokkmark B04”, utforming ”Moserik fjellheiutforming” (DN-håndbok
11, 2000). Naturtypen gjenkjennes på moserike miljøer karakterisert av store levermoser på
nordvendte berg eller i blokkmark/ur. Tegn til slike miljøer ble ikke funnet noe sted som ble
besøkt i planområdet. Befaring ble utført på et tidlig tidspunkt for vegetasjon. Moser er
imidlertid flerårige, og slike miljø burde derfor være fullt mulig å oppdage, også tidlig i
sesongen. Det påpekes at hele planområdet består av rasmark/ur og små bergvegger, og at
bare en brøkdel av aktuelle lokaliteter var mulig å befare. Området virker imidlertid forholdsvis
homogent og eksponert. Lune, spesielt fuktige lokaliteter finnes i liten grad, og ettersom det
ikke ble funnet noen tegn til naturtypen, ansees sannsynligheten for at viktige utforminger av
naturtypen finnes innenfor influensområdet som liten.
I fylkesatlas for Sogn og Fjordane ligger det to såkalte EDNA-områder innenfor planområdet
(Skudalssnipa og Kupevatnet), se Figur 8-1. EDNA står for ”EDB-registrering av
naturverndata”, og registreringene er forholdsvis gamle (1980- og 90-tallet). I dag er
registreringene i stor grad erstattet av naturtypekartleggingen etter DN-håndbok 13.
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane anser imidlertid EDNA-områdene for fortsatt å ha verdi,
spesielt på høyfjellet der endringer skjer sakte og kommunens naturtypekartlegging har vært
noe nedprioritert (pers. medd. Tore Larsen). Registreringene i planområdet berører mer
fagtema landskap, og er derfor vurdert der.
Konklusjon
Det er ingen kjente lokaliteter med prioriterte naturtyper innenfor influensområdet for planlagt
vindkraftverk. Det er et lite potensial for å finne naturtypen nordvendt kystberg og blokkmark
innen planområdet. På bakgrunn av dette vurderes influensområdet å ha liten verdi for
naturtyper.
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8.2.2

Omfangs- og konsekvensvurdering

Utbygging av vindkraftverket vil ikke påvirke kjente lokaliteter av prioriterte naturtyper. Det er
et visst potensial for at naturtypen ”Nordvendt kystberg og blokkmark – moserik
fjellheiutforming” kan finnes innefor planområdet. De mest sannsynlige områdene for
naturtypen er antagelig svært bratte og forholdsvis høye bergvegger, og inngrep (som veier og
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turbiner m.m.) i forbindelse med en vindkraftutbygging legges stort sett utenom slike
lokaliteter. Påvirkningen i anleggsfasen vil ikke skille seg fra driftsfasen.
En utbygging av vindkraft forventes å gi liten negativ påvirkning på naturtyper. Når verdien er
liten gir det ubetydelig til liten negativ konsekvens for temaet.
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Figur 8-1. Prioriterte naturtyper (grønnskravert) rundt halvøya og EDNA-områder (oransje – vurdert
under tema landskap) i planområdet (EDNA-områder utenfor planområdet er ikke tatt med på kartet).
Kartgrunnlag: EDNA-områder er hentet fra Fylkesatlas for Sogn og Fjordane, naturtyper er hentet fra
Naturbase.
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8.3

Fugl

8.3.1

Statusbeskrivelse
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Generelt om fuglelivet i planområdet
Planområdet ligger på høyfjellet. Det meste av området er dominert av bart fjell og ur, og lite
vegetasjon (se Figur 8-2). Unntaket er helt i øst rundt Kupevatnet og første del av trasé for
adkomstvei langs Langevatnet. Her er det lavvokst fjellbjørkeskog/-kratt som gir tilholdssteder
for flere fuglearter. (Figur 8-3). Også ved Langevatna (vest i planområdet) er det en del
krattvegetasjon. Planområdet er samlet sett relativt artsfattig når det gjelder fugl (Rune
Norbotten og Bjørn Angell-Jacobsen, pers. medd.), og de fleste artene har tilhold under
skoggrensen. Omtrent en kilometer nord for Slettevarden (se kart i Figur 8-4 og bilde i Figur
8-5) er følgende fuglearter registrert på en lokalitet (Artskart): Sildemåke, gråmåke, svartbak,
gjerdesmett, låvesvale, skjære, jernspurv, rødstilk (norsk ansvarsart), ærfugl, gjøk, siland,
gulsanger, gråfluesnapper, ringdue, enkeltbekkasin, kråke, kjøttmeis, bokfink, stokkand,
løvsanger, tjeld, heipiplerke, skjærpiplerke, buskskvett, gråtrost, rødvingetrost, linerle,
tornsanger, møller og de rødlistede artene makrellterne (sårbar – VU), fiskemåke (nær truet –
NT), strandsnipe (NT) og stær (NT). Flere av artene (for eksempel gulsanger, møller,
tornsanger, låvesvale) er lite typiske arter å finne i slikt habitat som funnstedet. Områdets
utforming tilsier at det ikke har betydelig verdi for disse artene. De rødlistede artene omtales
nærmere senere i kapitlet.

Figur 8-2. Bilde tatt fra Aurbrekkene og nordvestover (mot turbiner 11,12,13,18 og 19).Grøneggvatnet
skimtes ca. midt på bildet. Landskapet er goldt, og preget av mye fjell/stein og lite vegetasjon. Dette er
typisk for hele planområdet og gir grunnlag for artsfattig fuglefauna.
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Figur 8-3. Lavvokst bjørkeskog i østre del av planområdet, ved Kupevatnet (helt til høyre i bildet) og opp
mot Langevatnet (like utenfor venstre kant av bildet). Her var det mer fugl å se og høre, med innslag av
skogtilknyttede arter i tillegg til mer høyfjellsarter og enkelte vadere.

Figur 8-4. Lokalitet for fugleregistreringer fra Artskart. Kvadratet rundt punktet viser geografisk
usikkerhet på registreringene.
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Figur 8-5. Lokalitet for fugleregistreringer fra Artskart.

Under befaring ble flere av artene registrert i Artskart registrert innenfor planområdet i tillegg til
følgende nye: lirype, myrsnipe, steinskvett, svarttrost, heilo, fjellvåk og tårnfalk. Disse artene
(med unntak av svarttrost) finnes trolig over hele planområdet, myrsnipe i tilknytting til de
større vannene. I tabell C i vedlegg 3-4 finnes en fullstendig oversikt over fuglearter registrert
under feltarbeidet, samt hvor de ble registrert.
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Lokalkjente forteller at andre arter som finnes i området er havørn, kongeørn, jaktfalk (NT),
hønsehauk (NT, sporadisk), spurvehauk (sporadisk), ravn, smålom, storlom (NT), fjellrype og
orrfugl (sporadisk) (Rune Norbotten, Rune Olsbø, Åge Tansøy, pers. medd.). Hønsefuglene
og rovfuglene er omtalt nærmere senere i teksten.
I følge de lokalkjente har ikke så mange vanntilknyttede fugl tilhold i området, selv om det er
en del vann der. Det er generelt mer vanntilknyttet fugl ved vannene som ligger lavere (rundt
100 til 300 moh.) Flere vadere og ender kan observeres i forbindelse med trekk (Rune
Norbotten, Rune Olsbø, Åge Tansøy, pers. medd.). Inntrykket av området som relativt
artsfattig for vanntilknyttet fugl ble bekreftet under egen befaring av området. Det er generelt
lite vegetasjon rundt de fleste vannene, og det er også lite myr/våtmark i området. For vadere
og ender er det trolig Kupevatnet og Langevatnet i øst og Langevatna i vest som er mest
aktuelle hekkelokaliteter. Rundt Kupevatnet er det lavvokst bjørkeskog, og her sees det ofte
en del stokkender (Rune Olsbø, pers. medd.). På østsiden av Langevatnet (øst i planområdet)
og ved Langevatna (vest i planområdet) er det lavvokst kratt av fjellbjørk og einer. Rundt de
andre vannene i planområdet er det goldt og svært lavt vegetasjonsdekke, noe som gjør det
vanskelig å finne skjul for reir og unger.
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Opplysninger i dette kapittelet er mer nøyaktig beskrevet i et notat unntatt offentlighet. Flere
rovfugl bruker området, men det er ingen kjente hekkelokaliteter innenfor selve planområdet.
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane opplyser at det er en hekkelokalitet for kongeørn ca. 500 m
fra planområdegrensen. Det er også registrert fem havørnreir og ett vandrefalkreir på
forskjellige lokaliteter i bergvegger langs kysten av halvøya (2 til 3,5 km fra planområdet). Det
er også opplyst om to hekkelokaliteter for havørn, der en er gammel og ikke brukt de siste
årene, mens en antagelig brukes i dag, begge ca. 1,6 km utenfor planområdet (Rune
Norbotten, pers. medd.). Under befaring ble ingen nye hekkeplasser for rovfugl registrert.
Flere av rovfuglartene er imidlertid vanligvis forholdsvis stille på reir på det tidspunkt befaring
foregikk (30. mai – 1. juni), og hekkeplasser kan derfor være vanskelig å oppdage. Inne i
planområdet er det ingen fjellvegger av en slik høyde at det er sannsynlig at store rovfugl
(som kongeørn og jaktfalk) benytter dem som hekkeplass. Det var derimot flere lavere
bergvegger og hammere der for eksempel tårnfalk kan ha reir. I hovedsak var disse
lokalitetene nordøst for Langevatna, i sørvestre flik av planområdet (sørvest for turbin 17), og
rundt Langevatnet og Kupevatnet. Like utenfor planområdegrensen (innefor influensområdet),
på de fleste kanter, er det mange høye bergvegger/stup som kan være egnede hekkeplasser,
også for større rovfugl.
Egen befaring 30. mai -1. juni 2011 bekreftet inntrykket av området som relativt artsfattig når
det gjelder fugl. Under befaringen var det mye vind og til dels nedbør, og det er vanskelig å
se/høre fuglene under slike forhold, i tillegg til at de holder seg mer i ro. 31. mai var det
imidlertid sol og stille, men få fugler ble observert. Heipiplerka var eneste art som jevnlig ble
observert over hele planområdet. Generelt var det mest fugl (både med hensyn til tetthet og
diversitet) i de mer bevokste områdene ved Langevatna, Langevatnet, Kupevatnet og
Blomringen (der Oladalen kommer opp).
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Trekkfugl
Det eksisterer lite kunnskap om hvilke ruter trekkende fugl velger. I følge fylkesmannen i Sogn
og Fjordane (Tore Larsen, pers. medd.) følger antagelig svært mange arter, spesielt på
høsten, en rute som gjennom Sogn og Fjordane omfatter Stadlandet – Vågsøy –
Bremangerlandet, før de dreier litt østover ved overgangen til Flora kommune for å unngå de
åpne havstrekningene mellom Flora og Askvoll. Dette innebærer at de sannsynligvis passerer
vestre deler av planområdet. Fylkesmannen påpeker at dette er spekulasjoner, ettersom det
ikke finnes håndfaste data om temaet. Øyene vest for planområdet og sør for Florø er
registrert som myteområder (fjærfellingsområder) for gjess og ærfugl (Christensen-Dalsgaard,
2010), og det trekker antagelig en del fugl til disse områdene vår og høst.
Lokalkjente beskriver at de fleste av trekkfuglene passerer langs kysten vest for planområdet,
men at en del flokker går over vestre del (Rune Norbotten og Åge Tansøy, pers. medd.). Av
gjess er det mest grågås som passerer, men også en del hvitkinngås og kortnebbgås. Enkelte
stopper i Botnane og raster. Ingen spesielt mye brukte trekkleier er kjent i planområdet.
Hvilken rute fuglene velger er avhengig topografien, og de følger gjerne daler og passerer
gjennom skar/pass og over lavereliggende områder mellom fjell. Under befaring ble det
observert en gruppe på 5-6 gjess (for stor avstand til å bestemme art) på trekk i sørgående
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retning mellom Grøfjellet og Slettevarden. Dette er et eksempel på en naturlig trasé å velge i
nord-sør-retning gjennom planområdet.
Sjøfugl
Kystområdene utenfor Bremangerlandet er spesielt viktige for sjøfugl alle sesonger (unntatt
pelagisk dykkende arter). Hele ytre delen av Sogn og Fjordane til nord for Fedje i NordHordaland er svært viktige områder for sjøfugl i høstperioden (Systad m.fl., 2007). Kysten vest
for planområdet og sørover til Sognefjorden er angitt som særlig verdifullt område for sjøfugl
(Ottersen m.fl., 2010, Christensen-Dalsgaard, 2010).
Rødlistede fuglearter, samt andre sårbare arter i forhold til vindkraft
Norsk Rødliste (Kålsås m. fl., 2010) gir en oversikt over arter som vurderes å ha negativ
bestandsutvikling i Norge. Artene er listet i ulike sårbarhetskategorier (tabell D i vedlegg 3-4).
Arter i kategorien NT (nær truet) regnes ikke som truete arter foreløpig.
Flere fuglearter som står oppført i rødlista er observert i og i umiddelbar nærhet til
planområdet. Enkelte arter er det også sannsynlig at kan finnes i området selv om bekreftede
registreringer ikke er gjort. Disse artene omtales nærmere i dette kapittelet. Rødlistekategori
oppgis i parentes. I tillegg omtales arter som antas å være spesielt sårbare i forhold til
vindkraft (rovfugl og hønsefugl).
Makrellterne (VU-sårbar): Arten er registrert like nord for Slettevarden i 1980, og kan
sannsynligvis påtreffes også i dag. Makrellterna hekker ved kysten eller i innsjøer (men helst i
lavlandet). Arten kan hekke ved lavereliggende innlandsvann, men dens varslende atferd gjør
at dette trolig ville vært kjent hos lokalkjente. Det er derfor mindre sannsynlig at hekking
forekommer innenfor planområdet. Arten antas å ha hatt en nedgang i bestanden på 50-80 %
i perioden 1983-2009 (Artsportalen).
Fiskemåke (NT-nær truet): Arten ble registrert nord for Slettevarden i 1989, og kan
sannsynligvis påtreffes og hekke i området i dag. Arten er å finne i en rekke ulike habitat, fra
kyst til innland. Den hekker ikke nødvendigvis i nærheten av vann.
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Strandsnipe (NT): Arten ble registrert nord for Slettevarden i 1989 og under egen befaring ved
Kupevatnet i 2011. Det er sannsynlig at arten hekker ved Kupevatnet eller Langevatnet. Arten
er en vanlig hekkefugl i Norge, og den er rødlistet på bakgrunn av en bestandsreduksjon i
Sverige.
Stær (NT): Arten ble registrert nord for Slettevarden i 1989, og kan sannsynligvis påtreffes i
lavereliggende deler av influensområdet også i dag. Arten er imidlertid forholdsvis sterkt
knyttet til jordbruksmark og menneskeskapte biotoper, og hekker lite trolig planområdet.
Storlom (NT): Hekking av både storlom og smålom kan forekomme i planområdet.
Storlommen hekker i vannkanten ved fiskerike vatn og innsjøer av en viss størrelse. Den er
avhengig av torvkanter eller jevne fastmarksbredder langs vannkanten der reiret plasseres.
Dette er det kun i begrenset grad ved de aktuelle vannene i planområdet. I motsetning til
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smålom, henter storlomen stort sett næring fra vannet den hekker i, og vil ikke i samme grad
som smålom fly til og fra vannet daglig. Hvis hekkelokaliteten ikke ligger for langt fra havet kan
imidlertid storlomen i større grad oppsøke saltvann for å finne mat. Vannene i planområdet har
en god del ørret, og noen av vannene er overbefolket av småfisk som kan være føde for lom.
Lokalkjente forteller at både storlom og smålom er observert ved vannene i planområdet. Ett
par lom (usikker på art) hekket ved Langevatna for 10-15 år siden, men er ikke observert
siden (Åge Tansøy, pers.medd.). Også i de senere år er det observert lom i hekketida (Rune
Norbotten, pers. medd.). Dette kan også være ungfugl på besøk i området.
Jaktfalk (NT): Arten kan sporadisk sees i planområdet, og arten bruker ganske sikkert hele
planområdet som jaktområde (Rune Norbotten, pers. medd.). Det er mindre sannsynlig at
arten hekker innenfor planområdet, men rundt, og innenfor influensområdet er det mulige
lokaliteter. Ingen kjente hekkelokaliteter finnes i området. Arten har en relativt stabil bestand i
Norge og Norden, men bestanden er meget liten (anslått til 1000-2000 reproduserende
individ).
Fjellvåk: Arten ble registrert to steder under egen befaring, ved Akslaskaret og ved
Slettevarden. Hele planområdet inngår ganske sikkert i jaktområde for arten. Den kan hekke
på områder som er tilgjengelige for mennesker og rovdyr, og er derfor mindre kravstor enn
jaktfalken. Arten kan derfor hekke i området. Fjellvåkens hekkesuksess er svært avhengig av
tilgangen på smågnagere. I ”smågnagerår” kan den få fram 2-3 unger, mens hekkingen ofte
mislykkes i år med lite gnagere. Den kan også la være å hekke i dårlige år.
Tårnfalk: Arten ble registret ved Kupevatnet under egen befaring, og kan ha reir i nærområdet.
Tårnfalken er mindre kresen på reirlokalitet enn de større rovfuglene, og det er potensielle
hekklokaliteter i lavere bergvegger flere steder i planområdet. Det er imidlertid ikke kjent at
arten hekker her.
Kongeørn: Kongeørna holder oftest til i øde, høyereliggende områder, gjerne i skoggrensa
eller i barskog, og bygger reir i bratte bergvegger eller store trær. Selv om arten er sårbar for
inngrep og forstyrrelser, hender det at den slår seg til i nærheten av bebyggelse forutsatt at de
får være i fred. Arten er revirtro, men kan ha flere alternative reir innen reviret. Ungfuglene kan
imidlertid streife mer omkring. Hvert par legger som oftest ikke mer enn to egg, og det er
vanlig at bare den ene ungen vokser opp. Kongeørna blir kjønnsmoden ved 3-4 års alder, og
kan bli over 30 år gammel.

rao4n2 2008-01-23

Kongeørna starter hekkeforberedelsene allerede i januar-februar, og eggene legges i slutten
av mars. Etter ca. 40 dager klekkes eggene, og etter ytterligere 65-80 dager blir ungene
flygedyktige. De voksne kan likevel fortsette å mate dem i rundt tre måneder til før de blir
overlatt til seg selv. Den er var for forstyrrelser under hekkeforberedelsene, men er mer
tolerant etter at hekkingen er i gang.
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Kongeørna benytter gjerne (sørvendte) lier eller bergvegger for å få oppdrift og vinne høyde,
og det er flere slike lokaliteter rundt planområdet og innen influensområdet. Spesielt brukte
lokaliteter er ikke kjent.
En kjent hekkelokalitet for kongeørna finnes ca. 500 m fra grensa til planområdet (Tore
Larsen, pers. medd.). Lokaliteten ble registrert på slutten av 90-tallet. Arten er stedstro og
benytter gjerne samme reirplass i flere generasjoner. Kongeørna benytter hele planområdet
som jaktområde, og nærområdet til reiret blir antagelig aller mest brukt. Rype- og
harebestanden i området har betydning for kongeørna, spesielt om vinteren. Hekking innenfor
planområdet er lite sannsynlig. Det har hekket ett par ca. 2,5 km fra planområdet (Åge
Tansøy, pers. medd.). Dette reiret ble røvet for ca. 20 år siden, og det er ikke kjent at det har
vært hekking der siden.
Den norske bestanden av kongeørn utgjør en stor andel av den totale nordiske bestanden. I
Norge finnes den i spredt i hele landet, og estimat for antall hekkende par er ca. 1200-1450.
Havørn: Havørn er en norsk ansvarsart. Det er registrert fem havørnreir på halvøya (Tore
Larsen, pers. medd.). Disse ligger i bergvegger langs kysten, fra 2 til 3,5 km fra planområdet.
Rune Norbotten (pers. medd) forteller også om to reirlokaliteter ved kysten. En er antagelig i
bruk i dag, og en er gammel. Begge er ca. 1,6 km fra planområdet. Havørna benytter
sannsynligvis planområdet i liten grad ettersom den søker etter mat ved og i sjøen. Som
kongeørna kan den benytte bratte bergvegger rundt planområdet for å få oppdrift, men
spesielt brukte lokaliteter er ikke kjent.
Vandrefalk: En kjent hekkelokalitet for vandrefalk ligger ca 2,8 km fra planområdet (Tore
Larsen, pers. medd.). Arten kan trolig sporadisk sees i planområdet, men hekking i
planområdet er mindre sannsynlig.
Hønsehauk (NT): Arten har tilhold i lavereliggende områder, og sees sporadisk i planområdet
(Rune Norbotten, Rune Olsbø, Åge Tansøy, pers. medd.).
Spurvehauk: Arten har tilhold i lavereliggende områder, og sees sporadisk i planområdet
(Rune Norbotten, Rune Olsbø, pers. medd.).
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Hubro (EN- sterkt truet): Arten har tilhold i lavereliggende områder (Åge Tansøy, pers. medd.).
Det er ukjent om denne er sett i planområdet, men det kan ikke utelukkes.
Hønsefugl (fjellrype, lirype og orrfugl): Både lirype og fjellrype finnes i hele planområdet, og
også orrfugl kan påtreffes sporadisk for eksempel rundt Langevatnet og Kupevatnet (Rune
Olsbø, Rune Norbotten, Øyvind Heimtun, Åge Tansøy, pers. medd.). Under egen befaring ble
det gjort tre observasjoner av liryper spredt rundt i planområdet. Utmarkslaget har foretatt
rypetelling i området. Siden det bare har pågått telling i to år, er det vanskelig å trekke
konklusjoner om utvikling av rypebestander i området. De lokalkjente hevder imidlertid at det
har vært nedgang i rypebestanden de senere årene.
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8.3.2

Verdivurdering

Det er registrert eller kjent at sju rødlistede fuglearter finnes i planområdet. En av disse er
kategorisert som sårbar (VU: makrellterne) og resten som nær truet (NT: fiskemåke,
strandsnipe, stær, storlom, jaktfalk og hønsehauk). Planområdet inngår som jaktområde for en
rekke rovfugl (kongeørn, jaktfalk (NT), fjellvåk, tårnfalk). Det er tidligere registrert hekking av
kongeørn ca. 500 m fra planområdet. Med unntak av fjellvåk og tårnfalk er det lite sannsynlig
at noen av rovfuglene hekker innenfor planområdet, men det er mange mulige hekkelokaliteter
i høye bergvegger innenfor influensområdet. Planområdet er generelt artsfattig når det gjelder
fugl. Det er en del rype her. For ender og vadere har mer lavereliggende vann på halvøya
større verdi enn de i planområdet. En rekke trekkfugler følger vestlandskysten og passerer
forbi planområdet. Største andel av trekket går vest for halvøya, men noen flyr også over
spesielt vestre deler av planområdet.
Spesielt verdifulle områder i influensområdet:
- Hekkelokalitet for kongeørn – stor verdi
- Nærområdet for inn-/utflyving og jakt ved (antatt) kongeørnreir (innen 1,5 km fra
lokalitet) – middels til stor verdi
- Hekkelokaliteter for annen rovfugl – Stor verdi
- Nærområdet rundt Langevatna (for vanntilknyttet fugl) – middels verdi
- Nærområdet rundt Langvatnet (for vanntilknyttet fugl) – middels verdi
- Nærområdet rundt Kupevatnet (for vanntilknyttet fugl) – middels verdi
- Områder med bergvegger der tårnfalk kan hekke – liten til middels verdi
- Hele planområdet som jaktområde for rovfugl – middels verdi
Samlet vurderes området å ha middels verdi for fugl.
8.3.3

Virkninger for fugl i anleggsfasen
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I anleggsperioden vil påvirkningen tilsvare andre typer større utbygginger. Det vil være stor
aktivitet i området med veibygging, etablering av fundamenter, transport og reising av
vindturbiner. Konsekvensene av slik aktivitet vil variere etter hvilke arter man vurderer, og når
på året arbeidet foregår. Dersom anleggsvirksomheten utføres i hekkesesongen (april –
august) vil arbeidet påvirke langt flere arter enn om anleggsarbeidet gjennomføres utenom
hekkesesongen.
Rovfugler er vare for forstyrrelser under hekkeforberedelsene. Selv om rovfuglene generelt
tåler lite forstyrrelse under selve hekkingen, er de som regel mer tolerante etter at de har lagt
seg på reiret. Hvis de blir forstyrret under hekkeforberedelsene vil de kunne sky området.
Registreringen av kongeørnreiret ca. 500 m fra planområdet tilsier at det ligger i en fjellvegg
som i hovedsak vender bort fra planområdet, og vil derfor være noe skjermet. Fra reiret vil
ingen veitraséer eller anleggsområder synes, men toppen av 2 turbiner (ca 1,5 km unna) vil
være synlige. Dette vil ikke påvirke denne hekkingen. Støy fra anleggsarbeidet vil kunne
høres ved reiret. Når det gjelder de andre kjente rovfuglreirene rundt halvøya, ligger alle over
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1,5 km unna og vender bort fra planområdet. Det forventes ingen forstyrrelser for disse.
Planområdet vil imidlertid bli mindre benyttet som jaktområde for rovfugl i anleggsperioden.
Når det gjelder vanntilknyttet fugl er det hovedsakelig arbeid i nærområdene til Langevatna,
Langevatnet og Kupevatnet som vil virke forstyrrende. Det er kjent at lommer er følsom for
forstyrrelser i hele hekketiden, og anleggsarbeid kan være så forstyrrende at hekkingen
mislykkes. Storlom (NT) og smålom legger reirene relativt åpent til i vannkanten, og
eggene/ungene er derfor svært utsatt for predatorer dersom de voksne blir skremt bort fra
reiret. Mange andre arter, for eksempel strandsnipa (NT) legger reir mer i skjul, og er ikke like
sårbare for forstyrrelse. Når det gjelder andre arter (spurvefugl, troster osv.), så er også
tettheten av dem størst nær vannene beskrevet over. Anleggsarbeid rundt Langevatna,
Langevatnet og Kupevatnet vil derfor gi større negativ påvirkning på fugl en arbeidet ellers i
planområdet.
Anleggsvirksomheten vurderes å ha liten effekt på trekkende fugl, ettersom området ikke
representerer et viktig rasteområde under trekket.
8.3.4

Virkninger for fugl i driftsfasen

Eksisterende kunnskap om vindkraft og fugl
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Direkte arealbeslag
Størrelsen på det nedbygde arealet er begrenset, og vanligvis ikke en vesentlig negativ faktor
sammenlignet med de andre punktene som er diskutert. Det direkte arealtapet kan imidlertid
få betydning hvis vindturbiner, veier eller annen infrastruktur bygges på steder med spesielt
verdifulle biotoper for fugl.
Indirekte effekter
Indirekte kan vindkraftverk påvirke fugleliv negativt gjennom forstyrrelse av hekking, rasting
eller trekk. Det er lite kjent hvor langt unna vindturbiner kan påvirke viktige hekkeområder,
territorier, trekkleier og rasteområder. Graden av forstyrrelse en vindkraftutbygging medfører,
vil variere avhengig av art, sesong og forholdene på det aktuelle stedet. Studier viser
varierende resultater med hensyn til om vindkraftverk virker negativt inn på tettheten av
hekkende fugl eller bruk av områder til fødesøk. Flere studier har ikke vist endring i tettheter
før og etter en utbygging, eller mellom vindkraftområdet og kontrollområder, mens andre har
funnet negative effekter som reduksjon i bruksfrekvens og unngåelse av områder nær turbiner
(Langston og Pullam 2003). En studie av offshore vindkraft påviste påvirkning på enkelte
fuglearter på flere kilometers avstand (Petersen m. fl., 2006). Dette kan skyldes at miljøet er
svært homogent, og at turbinene skiller seg ut og vises på svært lang avstand. Andre studier
viser at fugler synes å påvirkes på noen hundre meters avstand (Selfors og Sannem, 1998;
Leddy m. fl., 1999; Langston og Pullam 2003; Jacobsen og Røv, 2007; Madsen og
Boertmann, 2008).
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På Smøla har det pågått studier over flere år for å se på vindkraftverkets effekter på vadere og
småfugl, og her ser det ut til at tettheten av steinskvett og heilo er større lenger unna
sammenlignet med nær turbinene (Bevanger m.fl. 2010). Dette stemmer overens med
resultater funnet for disse og andre arter av småfugl i andre studier (Leddy m. fl., 1999;
Pearce-Higgins m. fl., 2009). For andre arter (heipiplerke og myrsnipe) ble det ikke funnet
signifikante forskjeller på Smøla. Heller ikke rype ser ut til å ha mindre tetthet i planområdet for
vindkraftverket sammenlignet med kontrollområder på Smøla.
For rovfugl er det på Smøla påvist redusert populasjon av havørn i utbygd område for
vindkraft, antagelig som følge av økt forstyrrelse og kollisjoner (Bevanger m.fl., 2010). Det er
observert vellykket hekking av havørn ved planområdet for vindkraftverket inntil 1 km fra
nærmeste vindturbin (Arne Follestad, pers. medd.). Også annen kunnskap om havørn tilsier at
denne arten har evne til å tilpasse seg nye omgivelser med betydelig aktivitet, men det ser ut
til at reirlokalitetene ideelt sett bør være minst 1,0-1,5 km til nærmeste vindturbin (Follestad
m.fl. 2005). Variasjon i lokal topografi er en viktig faktor for påvirkningen vindkraftverket har
(Drewitt og Langston, 2006). I flatt åpent landskap (som på Smøla) kan forstyrrelseseffekten
virke på lenger avstand, mens vindturbiner i kupert terreng antagelig kan være lokalisert
nærmere hekkeplasser uten å forstyrre. Påvirkningen kan også avhenge av bestandstetthet
og territoriestørrelse. Ved tett bestand og små territorier har fuglene mindre mulighet for å
flytte lenger unna kraftverket. Det vil også være større påvirkning om kraftverket plasseres i et
område hvor fuglene beveger seg ofte. Lokalisering mellom reirlokaliteter og jaktområder, eller
nær sørvendte lier der fuglene benytter varme luftstrømmer til oppdrift, vil kunne øke
forstyrrelseseffekten og kollisjonsfaren.
I tillegg til vindturbiner, nye veier og bygninger er økt menneskelig ferdsel et forstyrrende
element som følger av vindkraftutbygginger. Dette vil være tilfelle både i byggefasen og i
driftsfasen. I driftsfasen vil ferdselen stort sett være knyttet til vedlikehold og kontroll av
anlegget, og derfor være atskillig mer sporadisk enn i anleggsperioden. Det må imidlertid
regnes med daglig motorferdsel og mer menneskelig aktivitet enn i dag, også i driftsfasen.
Lommer regnes eksempelvis for å være sårbare for slike forstyrrelser.
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Kollisjoner
Mange undersøkelser viser at det for de fleste fuglearter er liten fare for kollisjon
(Naturvärdsverket, 2008, Petersen m.fl., 2006). Visse arter, og da spesielt større rovfugl, har
imidlertid en økt risiko for kollisjon med vindturbiner. På Smøla har vindkraftverket vist seg å gi
økt dødelighet for havørn som følge av kollisjon, og 39 er drept etter kollisjon med vindturbiner
i perioden fra 2005-2010 (Bevanger m.fl. 2010). På Smøla er det rapportert at havørn som har
tilholdssted 1-1,5 og 8 km unna har dødd som følge av kollisjoner med turbiner (Bevanger
m.fl., 2008).
Observasjoner av havørnas seileflukt og luftstrømmer viser at havørna kan være utsatt for
kollisjonsrisiko o.l. som følge av kombinasjonseffekter av naturlige luftstrømmer og turbulens
fra turbinbladene. Fuglene seiler på oppadgående luftstrømmer over bratte fjellsider og slipper
seg innover fjellet i spesielle situasjoner. Dersom det står turbiner ute ved kanten av bratte
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skrenter, kan det skape turbulens som påvirker luftstrømmene så kraftig at fugler dras inn i
rotorsirkelen, eller at de blir presset hardt nedover og blir slått i bakken av luftstrømmer (Arne
Follestad, pers. medd.).
Høy dødelighet som følge av kollisjoner med vindturbiner er dokumentert for flere større
dagrovfugler og gribber ved Altamont Pass i California, og i Tarifa og Navarra i Spania
(Langston og Pullam 2003). Dette er områder med meget høy tetthet av fugl, og vindkraftverk
med svært mange vindturbiner (Altamont har >7000 vindturbiner, Tarifa har 256, og Navarra
har 400 turbiner). Det er gjort undersøkelser av populasjonseffekten for kongeørn i Altamont
Pass, og de foreløpige resultatene tyder på en nedgang i kongeørnbestanden i området, og at
dette i alle fall delvis skyldes forhøyet dødelighet etter kollisjon med vindturbiner.
Kollisjonsrisiko per vindturbin er beregnet i en del studier og varierer fra 0-0,48 rovfugl per
turbin og år (Erickson m. fl., 2001). I Altamont Pass Wind Resource Area har tapstallene ligget
på 0,10 døde rovfugl per turbin og år (Erickson m. fl., 2001), mens tilsvarende tall på Smøla
for havørn er 0,11 døde individer per turbin og år, og på Hitra 0,06 døde individer per turbin og
år (Bevanger m. fl., 2010).
Også andre arter kan kollidere med vindturbiner. Arter som flyr i samme høyde som
vindturbinene og som er trege til å manøvrere unna, er utsatt. Det samme gjelder nattaktive
fugler og flaggermus, fugler med godt dybdesyn men stor blindsone eller arter med dårlig
dybdesyn. Arter dette kan gjelde er blant annet ugler, gjess, svaner, ender, vadere og
hønsefugl. Dette er også arter som er kjent for å være utsatt for kollisjon med kraftlinjer
(Lislevand, 2004; Bevanger, 2011). På Smøla er det påvist kollisjon med andre fugler enn
havørn (Bevanger m. fl., 2010). Det ble funnet 47 døde liryper nærmere enn 100 meter fra
turbiner, og av disse ble 21 funnet nærmere enn 30 m og 7 stk nærmere enn 2-3 m. Det er
usikkert hvor mange av fuglene som er drept ved kollisjon. I sum er det imidlertid registrert 74
døde liryper innenfor hele kraftverksområdet. Områdene nærmere enn 100 m og 30 m fra
turbiner utgjør kun henholdsvis 12 og 1,2 % av arealet, men 63 og 28 % av de døde fuglene
er funnet her. Dette sannsynliggjør muligheten for at kollisjon er dødsårsaken. I vindkraftverket
på Hitra er det også funnet døde ryper nær turbiner, og én er bekreftet drept av kollisjon med
turbintårnet (Bevanger m. fl., 2010).
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Flere andre arter er påvist drept av kollisjon i vindkraftanlegget på Smøla. Størst antall ble
funnet av enkeltbekkasin (11), kråke (10) og heilo (7). En rekke andre fuglearter er også
funnet døde.
Desholm og Kahlert (2005) har studert kollisjonsfaren mellom trekkende fugl (hovedsakelig
gjess og ender) og vindturbiner ved et offshore vindkraftanlegg i Østersjøen. De fant at
andelen flokker som fløy gjennom området for kraftverket ble signifikant redusert etter
utbygging. De fant også at flere fugl fløy gjennom kraftverket om natten, men at den økte
kollisjonsrisikoen dette medførte ble motvirket av at fuglene fløy i større avstand til turbinene
om natten. Totalt fant Desholm og Kahlert at mindre enn 1 % av fuglene som fløy gjennom et
vindkraftverk var i fare for å kollidere med turbinbladene. Dette er selvsagt avhengig av hvor
mange turbiner fuglene passerer, men det indikerer en lav risiko.
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For fugl på trekk viser en undersøkelse av fuglers trekkmønster omkring et offshore
vindkraftverk i Danmark, at langt de fleste fuglene (70-80 %) endret flygeretning når de
nærmet seg vindturbinene. Avbøyningen i flygeruten skjedde i god avstand fra de nærmeste
turbinene (400-1000 m). Endringen i retning var mer tydelig om dagen enn om natten, noe
som tyder på at flere fugler flyr gjennom kraftverket under forhold med dårlig sikt enn når det
er god sikt. Dette indikerer større kollisjonsfare for fugl som trekker om natten (Christensen og
Hounisen, 2005).
Barriereeffekter
Dersom fugl kan endre kurs og fly utenom kraftverket uten å bruke mye ekstra energi på det,
behøver ikke utbygging å ha store konsekvenser for trekkende fugl. I områder med trekk
gjennom smale geografiske korridorer vil derimot unnvikelse av kraftverket koste mye energi.
Studier i slike områder tyder på store kollisjonstall (Orloff og Fannery, 1992; SEO/Birdlife,
1995).
Oppsummering
Etablering av mange vindturbiner i områder med høy tetthet av store hekkende fuglearter med
dårlig manøvrerbarhet (eks. havørn, kongeørn) har resultert i mange kollisjonsdrepte fugler.
Også trekkende arter med dårlig manøvrerbarhet (for eksempel svaner, gjess) vil kunne løpe
en risiko for kollisjon med vindturbiner, spesielt hvis de trekker om natten eller i vær med
dårlig sikt. En annen kollisjonsutsatt fugl er sannsynligvis rype, og også for den øker risikoen i
vær med dårlig sikt.
Av studier som har undersøkt tetthet av arter og bruk av områder nær turbiner, er det
varierende data. Flere studier viser imidlertid at det er lavere tetthet av en del arter (for
eksempel steinskvett og heilo) ved turbiner.
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Omfangsvurdering
En utbygging vil medføre økt menneskelig ferdsel i planområdet. Veiene i området skal ha
bom, men det vil bli daglig motorferdsel i området i forbindelse med vedlikehold/drift av
turbinene. Ikkemotorisert ferdsel i området vil trolig øke betydelig etter utbygging. Denne vil
nok i all hovedsak foregå langs veiene. Med økt menneskelig ferdsel vil fuglefaunaen i større
grad bli forstyrret enn i dag, og spesielt vil dette påvirke en del arter negativt i hekkesesongen.
Et eksempel på en slik art er storlom (NT), som er svært var for forstyrrelse. I driftsfasen
forventes imidlertid graden av forstyrrelse å bli betydelig mindre enn i anleggsfasen.
Direkte arealbeslag som følge av utbygging vil føre til redusert habitat for mange fuglearter.
Ved Kupevatnet må det også hugges noe skog. Arealene er små sammenlignet med
tilgjengelig areal i planområdet. Det er relativt få områder med kratt-/skogvegetasjon, og
veiarealene som beslaglegges ved Langevatna, Langevatnet og Kupevatnet vil derfor relativt
sett gi større negativ påvirkning på fugl enn de andre veistrekningene. Det er også her det
hovedsakelig er noe myr og våtere områder, og fugl tilknyttet disse vil bli negativt påvirket av
drenering eller evt. oppdemming som følge av anleggsarbeid.
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Det forventes at fordelingen av en del arter vil få en indirekte negativ påvirkning av
vindturbinene. Noen arter, som steinskvett og heilo, men kanskje også andre arter av for
eksempel spurvefugl og vadere, vil antagelig få lavere tetthet nær turbinene. Den negative
påvirkningen forventes imidlertid ikke å bli spesielt stor, og det forventes ikke at arter
forsvinner fra området som følge av dette.
For rovfugl vil vindkraftverket i driftsfasen kunne medføre både økt forstyrrelse på grunn av
menneskelig aktivitet, økt forstyrrelse av turbinene i seg selv og økt dødelighet på grunn av
kollisjoner. I tillegg vil en eventuell negativ effekt på rypebestanden også påvirke rovfugl.
Kongeørna er blant annet særlig avhengig av rype og hare som byttedyr om vinteren. I sum
fører sannsynligvis disse effektene til økt dødelighet av rovfugl i området, og at planområdet
blir mindre benyttet som jaktområde av rovfugl.
Det er få studier som omfatter kongeørn og påvirkning av vindkraftverk. Det er derfor naturlig
å benytte erfaringer for havørn på Smøla. Kongeørn er imidlertid enda mer vâr for forstyrrelse
enn havørna. Den kjente hekkelokaliteten for kongeørn har utsikt mot toppene av to
vindturbiner som ligger ca. 1,5 km unna fra reiret. Det antas at den negative påvirkningen av
dette vil være liten i driftsfasen. Derimot vil kongeørna som hekker der ha vindturbiner i sitt
nærjaktområde og i området den benytter til å fly til og fra reiret. Dette vil medføre en betydelig
kollisjonsrisiko, kanskje spesielt for ungfugl med begrenset erfaring.
Kongeørna kan benytte varme luftstrømmer ved bratte (særlig sørvendte) lier/bergvegger til å
få oppdrift, og vindturbiner plassert nær toppen av slike lokaliteter vil medføre økt
kollisjonsrisiko. Det er ukjent om det er lokaliteter som benyttes til dette i/ved planområdet,
men det er flere bratte vegger/lier som har potensial for det. Ingen turbiner er imidlertid
plassert umiddelbart på toppen av slike lokaliteter. De nærmeste ligger ca. 150 m fra kanten
på toppen.
Dersom fjellvåk hekker i planområdet vil den være utsatt for økt forstyrrelse og kollisjonsfare
etter utbygging. Mindre rovfugl, som tårnfalk, er adskillig bedre flygere enn større rovfugl, og
kollisjonsrisikoen kan derfor antas å være mindre for disse artene. Erfaringer fra andre
vindkraftverk understøtter disse antakelsene. Dersom tårnfalken hekker i planområdet vil den
derimot være utsatt for forstyrrelse.
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Det er flere mulige hekkelokaliteter for større rovfugl (kongeørn, jaktfalk (NT), fjellvåk) i
influensområdet, men tilbakemeldinger fra lokalkjente og tilgangen på byttedyr i området tyder
ikke på noen spesielt høy tetthet. Økt risiko for dødelighet og forstyrrelse for disse artene
forventes derfor ikke å bli så stor at det vil påvirke populasjonen i større geografisk
sammenheng. Døde individer vil imidlertid være svært negativt for en bestand lokalt.
Havørn og vandrefalk har kjente hekkelokaliteter i lavlandet mot sjøen, men disse, samt
hønsehauk (NT), spurvehauk og hubro (EN), som hovedsakelig har tilhold i lavlandet, besøker
antagelig området sjelden. De forventes derfor ikke å bli utsatt for betydelig kollisjonsrisiko
eller negativ påvirkning.
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Det forventes at noe rype vil kollidere med turbinene. Lokalkjente hevder at rypebestanden i
området allerede er synkende. Det er usikkert om økt dødelighet som følge av kollisjon vil
være av en slik størrelse at det vil føre til ytterligere reduksjon, men dette kan ikke utelukkes.
Storlom og smålom har hatt tilhold ved vann i området. Smålommen forflytter seg mellom
vann på næringssøk. Storlommen forlater også ofte vannet den hekker ved for å hente mat i
sjøen. Det er lite kunnskap om kollisjonsfare mellom vindturbiner og lom. Storlom har stor fart
når den forflytter seg i luften, og går ofte opp i relativt store høyder under forflytning. Selv om
det foreligger få erfaringer om lommer og vindturbiner, kan det antas at risikoen for kollisjoner
er til stede.
En del andre arter kan også kollidere med turbiner (eks. vadere, måker, småfugl, ender og
sjøfugl), men antallet forventes ikke å påvirke artenes populasjoner i området.
En stor del av trekkfugl som nærmer seg kraftverket vil antagelig reagere med å legge om
kursen. Det er ingen geografisk flaskehals over planområdet, og det vil koste fuglene relativt
lite energi å legge om kursen og fly rundt på vestsiden. Noen vil likevel fly gjennom, og disse
vil være utsatt for kollisjon. Stort sett manøvrer fuglene mellom turbinene, men i perioder med
dårlig vær eller lite lys, vil kollisjonsrisikoen øke. Turbiner som er plassert langs naturlige
følgeleder, som i daler/søkk og pass vil medføre ekstra stor kollisjonsrisiko. Trekkfugl som
velger en rute fra Guleskarvatnet over Grøneggvatnet, Langevatna og ut av området mellom
Skudalsnipa og Steinhøa vil måtte passere tre til fire turbiner. Velges andre av de potensielle
rutene på kartet i Figur 8-6, må fuglene passere fra null til to turbiner, og kollisjonsrisikoen vil
være relativt liten.
Alle interne nettkabler er planlagt nedgravd i vei, og vil derfor ikke ha noen negativ påvirkning
på fugl.
Påvirkning for fugl på spesielt verdifulle områder i influensområdet i driftsfasen:
- Kongeørnreir - selve reirlokaliteten – liten til middels negativ påvirkning.
- Nærområdet for inn-/utflyving og jakt ved kongeørnreir (innen 1,5 km fra reiret) –
middels til stor negativ påvirkning.
- Hekkelokaliteter for annen rovfugl – ingen påvirkning
- Nærområdet rundt Langevatna – middels negativ påvirkning
- Nærområdet rundt Langvatnet – middels negativ påvirkning
- Nærområdet rundt Kupevatnet – middels negativ påvirkning
- Områder med bergvegger der tårnfalk kan hekke – middels negativ påvirkning
- Hele planområdet som jaktområde for rovfugl – middels negativ påvirkning
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Konklusjon med konsekvensgrad
Samlet forventes utbygging av vindkraftverket å påvirke fugl i influensområdet i middels
omfang. Når området er av middels verdi vil utbygging gi middels negativ konsekvens for fugl.

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

101

Oppdrag 145191; ibi

8.4

Annen fauna

8.4.1

Status beskrivelse og verdivurdering

Det er ingen registreringer av fauna/vilt i Artskart eller i Naturbase. På egen befaring ble det
funnet ekskrementer etter rev, hare og hjort. De fleste vanlige arter som har tilhold i fjellet
forventes å være i planområdet. Rødlistede arter som lokalkjente opplyser at finnes i området
er oter (VU) og jerv (EN).
Jerv (EN) registreres en sjelden gang i blant på streif i området, gjerne på senhøsten eller
vinteren (Rune Norbotten, pers. medd.). Yngling i området er ikke kjent, og det er lite
sannsynlig.
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Oter (VU) går langt opp vassdragene på halvøya, og helt opp i planområdet (Åge Tansøy,
pers. medd.). Planområdet har imidlertid ingen stor verdi for arten.

Figur 8-6. Kart over kjente hjortetrekk i planområdet (grønne linjer). I øst er det antagelig flere
trekktraséer enn det kartet viser. Kilde: Rune Norbotten (pers. medd.).
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Av hjortedyr er det kun hjort som finnes i området. Halvøya har en stor hjortebestand som har
vokst mye de siste årene (Åge Tansøy, pers. medd.). Hjorten har i hovedsak tilhold i lavlandet,
men trekker gjennom planområdet. Kjente trekkleier angitt av Rune Norbotten (pers. medd.) er
vist på kart i Figur 8-6. Han oppgir at det i sørøstre del av planområdet antagelig er flere trekk
enn dem han kjenner til. Om sommeren beiter en god del hjort også på fjellet, så lenge den
ikke forstyrres av mennesker (Rune Nordbotten, Øyvind Heimtun, Åge Tansøy, pers. medd.).
Antagelig er det de samme områdene som er viktig for sau som har best beite også for hjort
(se beitebruksplan i Figur 11-3). Norbotten forteller at hjorten i hovedsak holder seg vest for
Langevatnet. Lenger øst er det mer menneskelig aktivitet og forstyrrelse. Området rundt
Sørdalen er et viktig område for paring om høsten, men paring skjer over alt i lavlandet på
halvøya (Øyvind Heimtun, pers. medd.).
Harebestanden i området er relativt lav (har vært det de siste 20 årene), men relativt stabil
(Øyvind Heimtun, pers. medd.). Andre arter som finnes i området er blant annet rev, røyskatt,
mår, frosk og muligens noe padde (Åge Tansøy, pers. medd.).
Det er satt ut ørret i de fleste vannene i planområdet. Det har foregått noe kalking av vannene
og det har også vært lagt ut gytegrus enkelte steder for å forbedre forholdene for fisk (Åge
Tansøy). Enkelte små vann har fisk av noe størrelse, men de fleste vannene er overbefolket
av småfisk. Det er ikke kjennskap til ferskvannslokaliteter eller -arter av spesiell verdi i
planområdet. Befaring avdekket heller ikke spesielt potensial for funn av slike.
Samlet vurderes området å ha liten verdi for annen fauna.
8.4.2

Omfangs- og konsekvensvurdering

Anleggsfasen
De største negative konsekvensene for annen fauna forventes i anleggsfasen. Økt
tilstedeværelse av mennesker og støy vil føre til at dyra forstyrres/skremmes. De fleste dyr vil
trolig trekke ut av området i denne perioden. Det vil være mye transport på veiene i området,
og disse vil fungere som barrierer slik at hjorten antagelig ikke vil trekke gjennom planområdet
mellom sør- og nordsiden av halvøya så lenge anleggsarbeidet pågår.
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Driftsfase
Konsekvensen av et vindkraftverk på fauna (minus fugl) er knyttet til direkte virkninger i form
av arealbeslag, samt indirekte virkninger som barriereeffekter, skremmeeffekter og forstyrrelse
av økt menneskelig ferdsel. Områdets funksjon for ulike dyrearter er derfor viktig i forhold til
vurderingen av tiltakets konsekvens.
Det direkte arealbeslaget i form av veier, turbinfundamenter, oppstillingsplasser og bygninger
vil få liten betydning for vilt og annen fauna. Den viktigste negative effekten vil trolig komme av
forstyrrelse fra økt menneskelig aktivitet i området etter utbygging. Området blir antagelig noe
mindre brukt av de fleste dyr, som oter (VU), rev, hare, mår osv. Jerv (EN) besøker området
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sporadisk, og den negative påvirkningen på arten som følge av kraftverket (spesielt
menneskelig tilstedeværelse) vil bli liten.
Hjorten benytter området. Hjortens trekkveier (Figur 8-6) går på tvers av veiene i området.
Normalt vil trolig ikke den menneskelige aktiviteten langs veiene være spesielt stor, men i
perioder med stor aktivitet vil veiene kunne virke som barrierer på trekkende hjort. Trolig er det
øst i planområdet den økte aktiviteten av mennesker og barriereeffekten blir størst. Det er
også her dyrene har færrest alternative trekkruter. For å komme fra sør til nordsiden av
halvøya herfra må dyrene trekke langs kysten, en lang omvei som også krever at de passerer
bebodde områder. Eventuelt kan de trekke gjennom planområdet, men lenger vest, hvor
barriereeffekten av veiene trolig er mindre. Den negative påvirkningen på hjort er avhengig av
hvor stor menneskelig aktivitet det blir i området etter utbygging. Imidlertid antas det at det
ikke vil være snakk om mange dager hvor dyras trekk forstyrres betydelig. Landskapet i
planområdet er åpent, og hjorten kan bli forstyrret på lang avstand. Arten vil trolig benytte
områdene mindre til beite om sommeren på grunn av økt menneskelig aktivitet.
Vannlevende organismer blir lite berørt av utbygging.
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Konklusjon med konsekvensgrad
Samlet forventes utbygging av vindkraftverket å påvirke annen fauna i influensområdet i
middels negativt omfang. Når verdien er liten gir dette liten negativ konsekvens.

Figur 8-7. Slettevarden sett fra Grøfjellet. Stein dominerer med lyng- og gressvegetasjon mellom.
Unntaket er noen større sammenhengende områder med gress på Slettevarden.
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8.5

Flora

8.5.1

Statusbeskrivelse og verdivurdering

Med unntak av området rundt Kupevatnet ligger planområdet over tregrensen. Vegetasjonen i
området tilhører i hovedsak lavalpin til mellomalpin vegetasjonssone, med en veksling mellom
lyng og lavvokst einer, og gras. Planområdet tilhører dessuten den sterkt oseaniske
vegetasjonsseksjonen, humid underseksjon (O3h). Vegetasjonsseksjoner benyttes for å
skildre variasjonen fra kyst til innland (Moen, 1998).
Berggrunnen i området er fattig sandstein, og gir lite grunnlag for krevende vegetasjon. Bart
fjell dominerer området, men det er også mange partier med forvitringsmateriale og morene
(NGU kartbase). Dette gjelder spesielt i vestre del av området, mens det i øst er mer fast fjell i
dagen.
Hoveddelen av planområdet har lavvokst, fattig fjellvegetasjon. Fjell og stein dominerer, med
mer eller mindre sammenhengende vegetasjon mellom steinpartier eller i sprekker i fjellet (se
Figur 8-7). Typiske arter som finnes over hele planområdet er: blåbær, krekling, tyttebær,
einer, røsslyng, blokkebær, greplyng, rypebær, skrubbær, fjellmarikåpe, gullris, stivstarr,
smyle, blåtopp, finnskjegg, bjønnsjegg, stri kråkefot, lusegras og bjønnkam.
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Figur 8-8. Lavvokst fjellbjørkeskog på nordsiden av Kupevatnet.

I de lavest liggende områdene i planområdet, rundt Kupevatnet, samt i lesider rundt
Langevatnet og Langevatna, vokser det skogvegetasjon. Rundt Langevatna og langs
Langevatnet utgjør denne kun spredte buskaktige fjellbjørker. Her er vegetasjonen stort sett
den samme som høyfjellsvegetasjonen ellers i området, men med noe mer høyvokst lyng og
einer. Ved Kupevatnet er det tettere fjellbjørkeskog av lav høyde (se Figur 8-8). Her er det et
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større innslag av urter og planter som trives under tregrensen. Foruten de fleste av artene
som også ble funnet på høyfjellet var følgende arter vanlige: rogn, myrfiol, gjøksyre,
skogstjerne, hengeving, harerug, engsyre, maure sp., turt, skogstorkenebb, engfrytle, hårfrytle
og gulaks.
Det er mange småvann i planområdet. Disse har stort sett lite kantvegetasjon og kun små
innslag av fattigmyr. Ofte er det bare ur/stein som utgjør vannkanten. Her dominerer følgende
arter: torvmose, duskull, torvmyrull og bjønnsjegg. Enkelte steder er det også noe rome, multe
og kvitlyng (Figur 8-9 og Figur 8-10).
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Figur 8-9. Småtjønner ved turbin 27 og trafostasjon. Lite vegetasjon rundt vannene. Dette er typisk
også for de fleste større vannene i planområdet.

Figur 8-10. Det sørligste av Langevatna, et av få vann med relativt mye vegetasjon vannkanten. Noe
fattig myr i forgrunnen.
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Trua vegetasjonstyper og rødlistede arter
Det er ikke registrert trua vegetasjonstyper i planområdet, og slike ble ikke påvist i felt. I
Artskart er det registrert en rødlista mose, praktdraugmose (VU), på grensen til planområdet
(se kart i Figur 8-11). På samme lokalitet er den vanlige mosearten fjellhutremose registrert,
og like ved er den noe sjeldne (men ikke rødlistede) karplanten hinnebregne registrert (se kart
i Figur 8-12). Hinnebregne opptrer i fuktige miljøer, gjerne sammen med sjeldne
fuktighetskrevende moser og lav (som praktdraugmose). Alle tre registreringer er gjort i 1903,
altså for over 100 år siden. Den geografiske usikkerheten for registreringene er stor, og
ettersom lokalitetsnavnet for alle funnene er forholdsvis generelt: ”Guleslettene”, er
sannsynligvis selve punktene svært unøyaktig plassert inn (kanskje bare basert på hvor
navnet ”Gulesletten” står på kartet som er brukt ved digitalisering av data). Registreringene
kan derfor ligge både innenfor og utenfor planområdet.
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Figur 8-11. Lokalitet for funn av den rødlista arten praktdraugmose (VU) fra Artskart. Fjellhutremose ble
også funnet på samme lokalitet. Kvadratet rundt punktet angir geografisk usikkerhet for funnene.

Under egen befaring av området ble det lett aktivt etter hinnebregne og praktdraugmose, samt
mulige leveområder for disse og andre sjeldne fuktighetskrevende moser/lav. Det ble lett flere
steder i planområdet, ikke bare i nærheten av de kjente registreringene. Ingen av artene ble
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gjenfunnet, og det ble heller ikke funnet andre fuktighetskrevende moserike miljø med
potensial for rødlistede moser. Et eksempel på et mulig slikt miljø er naturtypen ”Nordvendt
kystberg og blokkmark B04”, se beskrivelse senere i kapitlet. Selv om ikke praktdraugmose
(VU) eller hinnebregne ble gjenfunnet under befaring, kan sannsynligvis artene fortsatt finnes i
området. Det har ikke vært inngrep her, og trolig har ikke mikroklimaet for artene endret seg
betydelig siden funnene ble gjort. Befaring ble utført tidlig i vekstsesongen. Dette kan ha gjort
det vanskelig å oppdage hinnebregne, som ikke er vintergrønn. Moser kan registreres så
lenge det ikke er snø.
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Figur 8-12. Lokalitet for funn av hinnebregne fra Artskart. Kvadratet rundt punktet angir geografisk
usikkerhet for funnet.

Potensial for funn av praktdraugmose (VU) høyner verdien på planområdet, og et område der
arten sannsynligvis er funnet gis derfor middels verdi for flora (se Figur 8-13). Øvrige deler av
området har liten verdi.
Samlet vurderes influensområdet å være av liten til middels verdi for flora.
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Figur 8-13. Området der praktdraugmose (VU) kan tenkes å finnes, og som derfor har middels verdi for
flora.

8.5.2

Omfangs- og konsekvensvurdering

Anleggs- og driftsfase
Når det gjelder påvirkning på flora og vegetasjon behandles anleggs- og driftsfase under ett,
da dette synes mest hensiktsmessig.
For flora er det de direkte arealbeslagene inngrepene (veier, turbiner, oppstillingsplasser,
bygninger osv.) gjør som er størst. Bygging av veier vil også medføre drenering av noe myr,
men det er kun snakk om små områder. Ved Kupevatnet må det hugges en del skog. Det at
det er mye fjell i området fører til at det må sprenges og fylle mye langs veitraséene, og et
relativt bredt belte vil bli berørt, spesielt i bratte områder. Det vil ta langt tid for vegetasjon å
reetablere seg etter sprenging/utfylling.

rao4n2 2008-01-23

I området der praktdraugmose (VU) kanskje kan finnes, vil arten forsvinne dersom veiene
legges rett over lokaliteten(e). Sannsynligheten for at det skjer er imidlertid liten.
Konklusjon med konsekvensgrad
Samlet forventes utbygging av vindkraftverket å påvirke flora i influensområdet i liten til
middels negativt omfang. Når verdien er liten til middels gir dette liten negativ konsekvens.
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8.6

Samlet konsekvens for biologisk mangfold

Ingen prioriterte naturtyper er funnet innenfor planområdet. Det er et lite potensial for funn av
”nordvendt kystberg og rasmark”. Influensområdet er vurdert å være av liten verdi for
naturtyper. Generelt har området relativt artsfattig fuglefauna. Sju rødlistede fuglearter er
registrert her. Området inngår i jaktområdet for flere rovfugl, og kongeørn antas å hekke ca.
500 m fra grensen til planområdet. I tillegg går deler av fugletrekket langs vestlandskysten
over særlig vestlige del av planområdet. Hovedtyngden av trekket går lenger vest, på utsiden
av halvøya. Influensområdet er vurdert å ha middels verdi for fugl. Dyr som vanligvis opptrer i
lignende høyfjellsterreng forventes også å finnes i planområdet. Av rødlistearter er det kjent at
oter (VU) og jerv (EN) finnes her. Hjort trekker over planområdet og den benytter også
området til beite på sommeren. Influensområdet er vurdert å være av liten verdi for annen
fauna. Planområdet består av mye fjell og stein, og lite vegetasjon. Berggrunnen er fattig, og
foruten en gammel registrering av en fuktighetskrevende, rødlistet mose, er det ikke registrert
rødlistearter i eller nær planområdet. Influensområdet vurderes å ha liten til middels verdi for
flora.
Vindkraftverket vil påvirke biologisk mangfold hovedsakelig gjennom direkte arealbeslag, økt
forstyrrelse og økt dødlighet gjennom kollisjonsfare for fugl. Utbygging forventes å føre til liten
negativ påvirkning på naturtyper, middels negativ påvirkning på fugl, middels negativ
påvirkning på annen fauna, og liten til middels negativ påvirkning på flora. Med verdiene satt
for temaene gir det henholdsvis ubetydelig til liten, middels, liten og liten negativ konsekvens
for henholdsvis naturtyper, fugl, annen fauna og flora. Samlet konsekvens for biologisk
mangfold settes til middel negativ.
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I Tabell 8-1 finnes en sammenstilling av konsekvenser for biologisk mangfold.
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Tabell 8-1. Sammenstilling av konsekvenser for biologisk mangfold i influensområdet
UnderOmråde
Verdi
Omfang
Konsekvenser
tema
for biologisk mangfold
Naturtyper Hele influensområdet
Liten
Lite negativt
Ubetydelig til liten
negativ
Hekkelokalitet
for
kongeørn
Stor
Lite
til
middels
Middels negativ
Fugl
negativt
Nærområde til hekkelokalitet
Middels Middels til stort
Stor negativ
for kongeørn (1,5 km fra reiret) til stor
negativt
Kjente hekkelokaliteter for
Stor
Intet
Ubetydelig
annen rovfugl
Nærområde rundt Langevatna Middels Middels negativt Middels negativ
Nærområde rundt Langevatnet Middels Middels negativt Middels negativ
Nærområde rundt Kupevatnet
Middels Middels negativt Middels negativ
Områder med bergvegger der
Liten til
Middels negativt Liten til middels negativ
tårnfalk kan hekke
middels
Hele planområdet som
Middels Middels negativt Middels negativ
jaktområde for rovfugl
Hele influensområdet
Middels Middels
Middels negativ
negativt
Annen
Hele influensområdet
Liten
Middels
Liten negativ
fauna
negativt
Flora
Hele influensområdet
Liten til Lite til middels
Liten negativ
middels negativt
Samlet
Middels negativ
vurdering
konsekvens*
*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
for de ulike temaene.

8.7

Forslag til avbøtende tiltak for biologisk mangfold

Anleggsperiode utenom sårbare arters hekkeperiode
Anleggsarbeidet nær kongeørnreiret bør legges utenom hekkesesongen. Det bør derfor
gjennomføres i perioden september- februar, eller så sent i hekketiden som mulig.
Helikoptertrafikk bør ikke gå i området over reiret. Dersom ikke kongeørna benytter
reirlokaliteten dette året er det ikke nødvendig å ta slike hensyn.
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Veibygging
Under veibygging bør man unngå drenering av større myrområder og bekker som gir endrete
vannstandsforhold i vann og tjern. Det anbefales også at det fastsettes en lav fartsgrense for å
hindre påkjørsel av vilt i planområdet. Fartsgrensen bør gjelde både i anleggs- og driftsfasen.
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Flytting/fjerning av turbiner
Konsekvensen for hekkende kongeørn på den kjente lokaliteten kan reduseres noe ved å
fjerne turbinene nærmes reiret, slik at nærjaktområdet og inn- og utflyvingsområdet ikke
berøres av utbygging (annet enn eventuelt vei). Dersom syv turbiner (hvilke turbiner beskrives
i notat unntatt offentlighet) innen en radius på 1,5 km fjernes, vil dette trolig redusere
kollisjonsrisikoen og forstyrrelseseffekten betydelig.
Konsekvensen for trekkende fugl (i nord-sør-retning) kan reduseres dersom en unngår å
plassere turbiner i søkk/daler eller på pass som kan være naturlige ledeveier. Dette bør gjøres
i samråd med fagekspertise på fugl.
Dersom fjerning av turbiner for kongeørn og justeringer for trekkfugl gjennomføres vil trolig
påvirkningen kunne reduseres fra middels negativ til liten til middels negativ. Dette gir endret
konsekvensgrad for fugl fra middels negativ til liten til middels negativ.

8.8

Forslag til nærmere undersøkelser
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Det er noe usikkerhet knyttet til kongeørnreiret. I forkant av detaljplanleggingen av vindkraftverket anbefales det derfor å gjennomføre nærmere feltundersøkelser for å avklare status for
reirlokaliteten. Undersøkelser bør gjøres over minst to hekkesesonger, dersom hekking ikke
påvises første sesong.
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9

Inngrepsfrie naturområder

Bygging av Guleslettene vindkraftverk vil medføre bortfall av 33,43 km2 inngrepsfrie
naturområder (INON) sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep), og 0,48 km2 i INON sone 1
(3-5 km fra tekniske inngrep). Fordi hele det eksisterende arealet i INON sone 2 (0,48 km2
sentralt i planområdet) ligger < 1 km fra planlagt internvei, vil området i sin helhet bortfalle
som inngrepsfri natur. Intet areal vil endre INON-kategori som følge av en utbygging.
Villmarkspregete områder (>5 km fra tekniske inngrep) finnes ikke i influensområdet til
vindkraftverket. Ei heller INON-områder som går uavbrutt fra fjord til fjell.
Tabell 9-1. Beregnet reduksjon av inngrepsfrie naturområder ved bygging av Guleslettene vindkraftverk.

INON sone

Bortfall

Endring til annen sone

2: (1-3 km fra tyngre, teknisk inngrep)

33,43 km2

Nei

1: (3-5 km fra tyngre, teknisk inngrep)
Villmarkspregede områder (>5 km fra
inngrep)

0,48 km2

Nei
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Samlet reduksjon

0 km2
33,91 km

Nei
2

Figur 9-1. Kart over inngrepsfrie naturområder på Guleslettene – dagens situasjon.
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Figur 9-2. Kart over inngrepsfrie naturområder på Guleslettene – situasjon etter utbygging av
Guleslettene vindkraftverk.
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10

Forurensning

10.1

Støy

10.1.1

Oversikt og metode

Lyd fra vindturbiner består av mekanisk og aerodynamisk genererte lydbidrag. Den mekanisk
genererte lyden har sammenheng med roterende deler i gir og generator. Forbedringer i
konstruksjon i de siste generasjoner vindturbiner har ført til at andelen mekanisk generert lyd
er svært liten. Den aerodynamisk relaterte lyden oppstår når luften passerer rotorbladenes
bakkant, særlig de ytterste delene hvor hastigheten er størst. Støyen er bredspektret (sus) og
lydnivået varierer i takt med at rotorbladene passerer tårnet og kan derfor oppleves som
pulserende. Støy som varierer i styrke kan oppleves som mer sjenerende enn stasjonær støy.
På avstand og med flere turbiner i drift vil lyden oppleves som relativt konstant siden rotorene
ikke går i takt. Det totale lydbildet fra vindturbinene inneholder vanligvis ikke rentoner.
Vind har vesentlig betydning for lydutbredelsen fra kilder i et vindfelt. Siden vindhastigheten
øker med høyden, vil lydbølgene avbøyes oppover slik at det dannes en skyggesone foran
vindturbinen. Bak turbinen vil lyden bøyes ned mot bakken og lydnivået blir høyere, se Figur
10-1.

Vind

Skyggesone
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Figur 10-1. Innvirking av vind på lydutbredelse.

Beregning av støybidrag fra vindkraftverket til omgivelser er utført med beregningsprogrammet Cadna/A, og Nordisk beregningsmetode for industristøy er benyttet.
Beregningene i denne utredningen er utført under støymessig ugunstige forhold. Det vil si at
det antas at det blåser direkte fra turbinene til mottakeren og at vindstyrken er slik at
bakgrunnsstøyen maskerer lyden fra vindturbinene i minst mulig grad. Dette er situasjonen
man har dersom mottakerpunkt ligger godt skjermet for vind, f.eks nede i en dal, og med
vindretning fra turbinene til mottaker. I praksis vil derfor de beregnede lydnivåer opptre i
kortere perioder.
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Støysoner og beregninger av lydnivå til bygninger er gjort med lydeffekt for vindturbin på 107
dBA (tilsvarer eksempelturbin Vestas 3 MW), og korrigert med -1 dB for antatt 80 % drift.
Oppgitte lydeffektdata fra leverandører av turbiner rundt 3 MW ligger i størrelsesorden fra 105107 dBA, dersom ikke effektbegrensninger benyttes. Det er benyttet vindturbiner med
navhøyde 80 m. Beregninger er utført i høyde 4m over bakken. Det er benyttet myk mark på
land og hard mark på vann eller havområder.
10.1.2

Grenseverdier

Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 skal legges til grunn ved planlegging og
behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Et utdrag av aktuelle grenseverdier er
vist i tabellen under.
Tabell 10-1. Utdrag fra T-1442. Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse. Alle tall er A-veid frittfelt lydnivå i dB re 20 μPa.

Støynivå på uteplass* og utenfor rom med støyfølsom bruk Lden
Støykilde
Vindturbin

Gul sone (anbefalt grense ved
nyetablering av støyende
virksomhet)
Lden 45 dBA

Rød sone

Lden 55 dBA

*) Grenseverdi for uteplass må være tilfredstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til
opphold og rekreasjonsformål.
Grenseverdiene gjelder støynivå midlet over et år.
Støynivået for et enkelt driftsdøgn bør ikke overskride anbefalt årsmidlet gjennomsnitt med mer enn 3 dB.
Grenseverdien kan heves til 50 dB(A) for boliger som ligger i vindskygge mindre enn 30 % av et normalår forutsatt
at vindmøllen ikke gir lyd med rentonekarakter.

En del personer kan være plaget av støy også utenfor gul sone. Retningslinjene angir grense
hvor inntil 10 % av befolkningen fremdeles vil kunne være sterkt plaget støy.
Støymessige konsekvenser for friluftsområder vurderes i annet fagtema (Friluftsliv, kap. 7.3).
10.1.3

Støyberegninger og vurderinger
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Beregningene er utført etter Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 “Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging” T-1442 (2005) med veileder TA2115.
Støyberegninger av utbyggingsløsningen viser at 1 registrert fritidsbolig/hytte/seter har
beregnet støynivå over anbefalt grense på 45 dBA. Det er også registrert en enhet i intervallet
fra 40-45 dBA, som må antas i varierende grad i perioder å bli berørt av hørbar støy.
I selve planområdet må lydnivåer i området 50-55 dBA årsmidlet Lden påregnes, nær turbinene
opp til ca 60 dBA.
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Resultatene er gyldige for vindturbintyper med tilsvarende lydeffekt og plassering. Dersom det
benyttes turbiner med annen lydeffekt eller turbinplasseringen endres, må beregningsresultatene oppdateres eller korrigeres.
Det forventes en mindre økning av lydnivå langs eksisterende veier i forbindelse med bygging
av vindkraftverket. Støy fra anleggsvirksomhet i planområdet vil variere over tid, men
konsekvensene for denne fasen vurderes generelt som små.
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Figur 10-2. Støysonekart for utredet eksempel layout Guleslettene vindkraftverk. Kartet finnes i større
format i vedlegg 6.
Boliger/fritidsboliger som ligger i vindskygge mer enn 30 % av et normalår har grenseverdi 45 dBA og
bør ligge utenfor gul og rød sone. Ellers kan grensen for tillatt støy heves til 50 dBA.
Boliger/fritidsboliger med lydnivå over 45 dB(A) er vist med rødt symbol.

10.2

Skyggekast og refleksblink

10.2.1

Hva er skyggekast?

Skyggekast oppstår når vindturbinen blir stående mellom solen og et mottakerpunkt og det
dannes en skyggeeffekt av rotorbladenes bevegelser. Slike skygger kan spesielt være
problematiske når de faller på lysåpninger som vinduer. Sett innenfra kan den roterende
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skyggen kutte sollyset og skape en blinkende effekt, gjerne kalt stroboskopeffekten, med en
frekvens lik tre ganger vindturbinens rotasjonsfrekvens. En roterende skygge kan også være
uheldig når den faller på områder som benyttes til stedbundne rekreasjonsformål, men
virkninger av skyggekast vil da normalt være vesentlig mer beskjedent. Hvor og når
skyggekast kan oppstå avhenger blant annet av geografisk plassering og lokal topografi. I og
med at skyggenes intensitet avtar med avstanden fra turbinen og blir mer og mer diffus, vil
den i avstander på mer enn ca. 2-3 kilometer fra turbinen knapt være merkbar. Effekten er
mest merkbar når sola står lavt på himmelen. Om vinteren kastes skyggene langt i nordlig
retning, mens de om sommeren blir lange mot sørvest om morgenen og sørøst om kvelden.
Med utgangspunkt i informasjon om vindturbinens utforming og plassering, geografisk og i
forhold til et gitt område, kan tiden hvor skyggen teoretisk kan ramme området bestemmes.
Summen av all tid skyggen kan oppstå på et gitt sted (uten hensyn til værforhold) kalles
maksimalt teoretisk skyggekast.
10.2.2

Avgrensing av undersøkelsesområdet

Undersøkelsesområdet for denne rapporten omfatter vindkraftverket og områdene opp til 2
kilometer fra planområdet.
10.2.3

Datagrunnlag

Skyggebelastningen fra vindturbinene er beregnet ved hjelp av programvaren WindPro
versjon 2.7. Programmet beregner mulig skyggekast ved hjelp av en digital terrengmodell,
digital tredimensjonal modell av vindturbinene, kart over bebyggelse i området og data om
solas varierende bane og solvinkel gjennom døgnet. Meteorologiske data er ikke benyttet da
skyggekast er beregnet for et ”worst case”–scenario (dette er omtalt nærmere under avsnittet
om metode for skyggeberegningene). Den digitale terrengmodellen er basert på 20-meters
høydekoter fra Statens kartverk sin kartserie N50. Dette vurderes som tilstrekkelig for en
generell vurdering av skyggeomfang. Eventuelle detaljanalyser for vurdering av spesifikke
avbøtende tiltak for enkeltbygninger bør imidlertid baseres på en mer detaljert terrengmodell.
Det kan teoretisk finnes mindre terrengformasjoner som ikke er vist på terrengmodellen og
som vil påvirke utbredelsen av skyggekast. Også vegetasjon vil bidra til å fange opp skygge
fra vindturbiner, slik at det reelle omfanget av skyggekast i realiteten vil bli mindre enn det
beregningene viser. På den annen side kan bygninger være plassert noe høyere i terrenget
enn det som er brukt som forutsetning i beregningene, og dette kan gi mer skyggekast enn det
som er vist i denne utredningen.
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10.2.4

Metodikk for skyggekastberegningene

Skyggekast kan i WindPro beregnes på to måter:
Worst case beregninger basert på ”astronomisk maksimalt teoretisk mulig
skyggeomfang” som ikke er korrigert for metereologiske data som sikt og skydekke og
som ikke tar hensyn til vindretning og sannsynlig antall soltimer.
Værkorrigerte beregninger som tar hensyn til vindretning, driftstid og sannsynlig antall
soltimer.
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Det finnes ingen norske retningslinjer for hva som er akseptabelt skyggekastomfang ved
boliger/fritidsbebyggelse. I Danmark og Sverige er det heller ingen absolutte grenseverdier
fastsatt i lovverk eller forskrifter, men 10 timer pr år værkorrigert skyggekast anbefales
benyttet som en grense (Miljøministeriet 1999).
Tyske retningslinjer angir følgende (Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2002):
Maksimum 30 timer pr år astronomisk maksimal skyggekast (worst case)
Maksimum 30 minutter pr dag astronomisk maksimal skyggekast (worst case)
Den tyske anbefalte grensen på 30 timer maksimal astronomisk skyggekast vil normalt
representere en noe strengere grense enn 10 timer reelt skyggekast. Det meteorologiske
datagrunnlaget i Norge inkluderer imidlertid sjelden langtidsserier for soltimer nær planlagte
vindkraftverk, og værkorrigerte beregninger gir dermed resultater som er beheftet med stor
usikkerhet. Det er derfor valgt å legge maksimalt teoretisk skyggeomfang og tyske
retningslinjer til grunn for denne utredningen.
I ”worst case”-scenariet er turbinene alltid i drift og orientert mot solen slik at
skyggeprojeksjonen blir størst mulig. Det forutsettes dessuten at himmelen alltid er klar. I
analysen er det produsert et kart med maksimalt teoretisk skyggekastomfang. Videre er det
benyttet virtuelle skyggemottakere hvor potensiell skygge er beregnet minutt for minutt og dag
for dag gjennom året. Skyggekast er beregnet for ruter på 10X10 m2, med en
betraktningshøyde for en skyggemottaker satt til 1,5 meter over terrengmodellens bakkenivå.
For hver skyggemottaker er maksimalt teoretisk skyggeomfang gjennom året beregnet
sammen med maksimal varighet per dag og antall dager per år skygge kan forekomme.
Videre er tidsintervaller for når skygge kan forekomme, beregnet.
Faktisk omfang av skyggekast begrenses av faktorer som skydekke, turbinens driftstid og
rotorplanets orientering (gitt av vindretningen). Dette innebærer at reelt omfang normalt vil
ligge på mindre enn 20 % av maksimalt teoretisk omfang.
10.2.5

Resultater av skyggekastberegningene
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Kartet i Figur 10-3 viser maksimal teoretisk skyggebelastning for vindkraftverket (større format
finnes i vedlegg 7). Som det fremkommer av kartet er det ingen boliger som kan bli utsatt for
skyggekast over de anbefalte tyske grenseverdiene på 30 teoretiske skyggetimer pr. år. Ut fra
beregningene forventer vi derfor ikke at skyggekast fra Guleslettene vindkraftverk vil ha
negative konsekvenser for boligbebyggelse. Som kartet viser, kan én hytte (ved Blomringen)
teoretisk bli berørt av skyggekast.
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Figur 10-3. Kart som viser beregning av maksimalt teoretisk skyggekast for det planlagte Guleslettene
vindkraftverk. Områder uten farge: mindre enn 30 timer skyggekast. Lys blå farge: 30-99 timer
skyggekast pr år. Lilla farge: 100-299 timer skyggekast pr år. Mørk blå farge: mer enn 300 timer
skyggekast pr år. I dette ”worst case”-scenariet er turbinene alltid i drift og orientert mot solen slik at
skyggeprojeksjonen blir størst mulig. Det forutsettes dessuten at himmelen alltid er klar. Dette
innebærer at reelt omfang normalt vil ligge på mindre enn 20 % av maksimalt teoretisk omfang. Gul
sirkel viser hytter i, eller i nærheten av planområdet. En hytte ved Blomringen (gul sirkel merket B), kan
bli berørt av skyggekast over anbefalt nivå i tyske retningslinjer for skyggekast (det finnes ingen norske
retningslinjer for hva som er akseptabelt omfang når det gjelder skyggekast). Kartet finnes i større
format i vedlegg 7.
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10.2.6

Refleksblink

Refleksblink fra rotorbladene på turbinene vil kunne observeres i perioder med pent vær.
Styrken i blinkene kan reduseres gjennom valg av overflatebehandling på bladene.
Normalt antas det også at konfliktpotensialet er tidsbegrenset til omtrent det første
driftsåret. Etter dette er vingene ofte så falmet av vær og vind at refleksjonen i overflaten er
sterkt redusert. Erfaringer fra norske vindparker (Hitra, Smøla, m.fl.) tilsier at
konfliktpotensialet i forhold til refleksblink er lite.
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10.2.7

Forslag til avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser

For hytta som teoretisk sett kan bli forstyrret av skyggekast, foreslås det at
det etableres en dialog med eier og gjøres en nærmere vurdering av forventet
konfliktpotensial i lys av faktorer som bruksmønster, plassering av soveromsvindu,
skjermende topografi og vegetasjon, m.m. Avbøtende tiltak kan være for eksempel
solskjerming av vinduer på den berørte hytta.

10.3

Annen forurensning

10.3.1

Status

Området som er planlagt til vindkraftverk er i dag lite forurenset og har ingen faste punktkilder
for forurensning til jord, vann eller luft.
Florø vassverk har inntak og magasin i Sagavatnet. Vassverket forsyner ca. 9000 personer,
samt institusjoner, skoler, barnehager, næringsvirksomheter, industri og bunkring av vann til
Nordsjøen. Vannforbruket i 2010 var på litt over 2 mill. m3 (2 145 939 m3). Florø vassverk har
ikke reservevannkilder. Sagavatnet har liten utstrekning (ca. 0,3 km2) og er bare 35 m på det
dypeste. Forurensning i nedbørfeltet kan derfor raskt få konsekvenser for vannkvaliteten. Det
er forbud mot all bygging og etablering av industri innenfor nedslagsfeltet til Sagavatnet (jf.
brev fra Flora kommune 13.5.2011). Alle inngrep (som veier, vindturbiner og trafo) er lagt
utenfor nedslagsfeltet, se kart i Figur 10-4. I figuren vises også nedslagsfeltet til Langevatnet,
som er med i Klima og Forurensningsdirektoratets (Klifs) overvåkingsprogram for
langtransportert forurenset luft og nedbør. Overvåkingen har pågått i 30 år, og har vist en god
forbedring i forsuringstilstand i vannet (Brit Lisa Skjelkvåle, pers. medd.). Stasjonen er en av
tre innsjøer som følges i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane er et område som er svært
forurensningsfølsomt, og som ligger i randsonen av de områder i landet som mottar så store
mengder svovel og nitrogen at tålegrensen for forsuring overskrides. Det er altså et viktig
område å overvåke, og dekningsgraden av overvåkingsstasjoner er allerede lav. Stasjonen
ønskes opprettholdt (Brit Lisa Skjelkvåle, pers. medd.).
10.3.2

Virkninger

Et vindkraftverk skal ikke medføre forurensende utslipp til grunn eller vann ved normal drift.
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I løpet av anleggsperioden kan det forekomme utvasking av erodert materiale,
dreneringseffekter i myrer samt fare for spill av olje- og forbrenningsprodukter fra
anleggsvirksomheten. Forurensningsfaren kan i stor grad forebygges ved å stille krav til
entreprenører samt oppfølgende kontroller.
Hovedtyngden av avfall vil genereres i anleggsfasen. Avfallet vil hovedsakelig bestå av
trevirke, plastemballasje, metaller og noe spesialavfall som drivstoffrester, spillolje,
malingsrester etc. Det finnes godkjent mottak for alle typer avfall i regionen. Flora kommune
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renoverer selv husholdningsavfallet, mens avfallsselskapet SAP Florø AS tar imot alt annet
avfall. For Bremanger er renovasjonsordningen organisert i det interkommunale selskapet
”Nordfjord Miljøverk” (NOMIL), som tilbyr avfallsløsninger for næringslivet i kommunene
Bremanger, Selje, Eid, Horningdal, Stryn og Gloppen.

Figur 10-4. Vannressurser ved Guleslettene. Skraverte felt viser omtalte nedslagsfelt.
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Det er liten fare for forurensning fra vindkraftverket når det er satt i drift. I servicebygget vil det
bli etablert godkjente interne løsninger for vannforsyning og avløpsvann. Forurensningsfaren
fra servicebygget til vann og vassdrag vil derfor være minimal.
De viktigste avfallstypene som produseres av vindkraftverket når det er i drift, vil være
forbruksavfall fra servicebygget, samt spillolje og andre oljeprodukter fra vindturbindriften.
Servicebygget ligger i Flora kommune, og det vil være naturlig å knytte seg til den kommunale
renovasjonsordningen her, for fjerning av forbruksavfallet fra servicebygget. Mengden av
spesialavfall vil gjerne variere over tid. De ulike vindturbinleverandørene og eksisterende
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vindkraftverk opererer med til dels store forskjeller når det gjelder forventet forbruk av olje og
oljefiltre.
Mulige kilder til forurensning
Det er gjennomført en generell vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i
anleggs- og driftsfasen for et vindkraftverk eventuelt kan påvirke nedbørfelt/drikkevannskilde.
Vurderte forurensninger er spill av drivstoff og oljer. Oversikt over utstyr og mengder er skaffet
til veie gjennom erfaring med eksisterende anlegg og kontakt med ulike leverandører av
vindturbiner, utstyr og tjenester.
Tabell 10-2 viser maksimale mengder oljer og drivstoff knyttet til utstyr i planområdet for
vindkraftverket i anleggs- og driftsfasen. For å estimere totale mengder kan angitte mengder
multipliseres med antall utstyrsenheter. Merk at det trolig er oppgitt større mengder enn
realistisk, da alt utstyr ikke vil befinne seg på området samtidig, spesielt i anleggsfasen.
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Tabell 10-2. Potensielt forurensende utstyr og oljemengder i anleggs- og driftsfasen.
Utstyrstype –
Aktivitet
Mengde (liter/stk)
anleggsfase
Diesel
Hydr. olje Smøreolje
Anleggsmaskineri
Masse-forflytning
2100
1050
150
Strøm/trykk
Tankanlegg og tankbil
Frakt, lagring
30000
0
100
for drivstoff og oljer
Fylling, tapping
Tank for forsyning av
Frakt, fylling
2000
0
0
drivstoff til anleggsmask.
Brakkerigg/
Lagring av mindre enheter Ukjent lavt Ukjent
Ukjent
oppstillingsplasser
med olje og kjemikalier
tall
lavt tall
lavt tall
Utstyrstype –
Aktivitet
Diesel
Hydr. olje Smøreolje
driftsfase
Vindturbin
Produksjon
0
250
1500
Trafo per turbin

Produksjon

0

0

Trafostasjon 22/132 kV

Produksjon

0

0

12001500
2800033000

Sannsynlighet for uhell og tiltak for å minimere dette
Selv om en lekkasje skulle inntreffe, så er det meget lite sannsynlig at de angitte mengdene vil
slippes ut til omgivelsene. Dette fordi det meste av utstyr er sikret med systemer som vil fange
opp eventuelle søl, og at det ikke vil oppstå utslipp fra flere enheter samtidig. Vanlige
avbøtende tiltak er:
Lagringstank(er) for drivstoff i anleggsfasen vil normalt plasseres i lukket kar som er
skjermet for nedbør. Karet vil kunne samle opp hele tankvolumet.
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Tønner, kanner og andre mindre lagringsenheter for drivstoff og oljer i anleggs- og
driftsfase vil lokaliseres på fast, tett og nedbørskjermet dekke med avrenning til lukket
oppsamlingstank.
Komponenter med olje i vindturbiner vil ha kar/kasser under komponentene som
samler opp eventuelle lekkasjer.
Elektroniske overvåkningssystemer vil registrere eventuelt tap av olje i komponenter
gjennom overvåkede driftsparametre. Registreringer vil føre til av driften i turbinen
stanser (tripping).
Turbintrafoer står i et støpt betongbasseng, eller dersom trafo er lokalisert i turbinfot,
står den i forsenket kasse som kan romme hele oljevolumet.
Ved større transformatorer vil normalt en rekke forebyggende tiltak iverksettes:
o All avrenning fra et definert, avgrenset område hvor oljesøl kan forekomme,
skal ha en naturlig og kontinuerlig avrenning gjennom oljeavskiller.
o Ved havari skal den kontinuerlige avrenningen stoppes, og behandling styres, i
henhold til beredskapsplan.
o Man forsøker å ha lagringsplass i oljegruvene som er flere ganger større enn
oljemengden som kan tilføres ved et transformatorhavari. Dette for å redusere
faren for at slukking av eventuell oljebrann med vann fører til at
lagringskapasiteten i oljegruvene sprenges. I tillegg monteres det sugerør, hvor
fraskilt vann i lageret kan pumpes opp og brukes om igjen i det videre
slukningsarbeidet.
Eventuelle lekkasjer forekommer oftest i forbindelse med vedlikehold, ettersom menneskelige
feil er vanligste årsak til at uhellshendelser inntreffer. Hvor ofte vedlikehold gjennomføres sier
derfor noe om sannsynlighet for at et uhell som medfører lekkasje kan inntreffe. Det er i første
rekke vedlikeholdsaktivitetene med utskifting av smøre- og hydraulikkoljer som kan medføre
søl. Det går normalt flere år mellom hver gang olje i vindturbiner og trafostasjoner skiftes ut,
og det er svært sjelden det registreres søl knyttet til vedlikehold av turbiner og trafoer.
Basert på en vurdering av hvilke hendelser som kan inntreffe, hvor sannsynlige de er og hvilke
konsekvenser de kan gi (mengde utslipp) er de største farene identifisert, og mulige tiltak er
beskrevet i Tabell 10-3.
Tabell 10-3. Tiltak for å begrense utslipp og spredning av olje
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1.

2.
3.
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Potensielt forurensende aktiviteter og utstyr som bør lokaliseres utenfor
nedbørfelt for sårbare vannressurser:
Tankanlegg for drivstoff og olje
Tanking og oljeskift på mobile maskiner og kjøretøy dersom praktisk
mulig
Oppstilling av anleggsmaskineri etter endt arbeidsdag/oppdrag dersom
praktisk mulig
Store deler av veier og turbiner
Utstyr som samler opp eventuelt søl ved kilden bør installeres.
Jf. opplisting av avbøtende tiltak tidligere i dette kapitlet.
Utstyr for å samle opp søl som eventuelt har kommet ut til grunnen eller til
vann og mannskap for å håndtere dette bør være lett tilgjengelig.
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4.
5.
6.

Planlegge for å kunne avskjære deler av nedbørfelt for å forhindre at eventuell
forurensning når viktige resipienter.
Sikring av veier mot utforkjøring og krav om lav fart.
Sperring av veier med bom for å hindre at uvedkommende foretar seg
handlinger som kan føre til forurensning.

Den største faren vurderes å være knyttet til utkjøring av drivstoff fra tankanlegg til
anleggsmaskiner i felt. Det bør derfor prioriteres å redusere risiko knyttet til denne aktiviteten
mest mulig. Avstandene kan imidlertid være så store at det vil være upraktisk å kjøre saktegående gravemaskiner til oppstillingsplass. Det anbefales derfor å benytte utstyr for utkjøring
av drivstoff som er sikkert mot støt og velt og etablere rutiner som minimerer sannsynlighet for
at hendelser kan oppstå. Alle tiltakene vist i Tabell 10-3 anbefales implementert. Når det
gjelder Langevatnet, som er med i Klifs overvåkingsprogram for langtransportert forurenset luft
og nedbør, vil det få store konsekvenser for videreførelsen av overvåkningen dersom
anleggsarbeid i området påvirker vannkjemien i vannet. Overvåkingsstasjonen må da
antagelig legges ned (Brit Lisa Skjelkvåle, pers. medd.).
I tillegg til fysiske tiltak er det også nødvendig med tiltak i form av systemer som sikrer god
bevissthet ved gjennomføring av aktiviteter og rask og riktig reaksjon ved en hendelse. Dette
vil kunne sikres gjennom en miljøoppfølgingsplan (MOP) og beredskapsplan.
Beredskapsplaner er lovpålagt. Det er også vanlig praksis med MOP i så store
vindkraftprosjekter.
Miljøoppfølgingsprogram (MOP) og kontroll
Miljøhensyn legges inn i planleggingen av utbyggingen gjennom en MOP. Programmet
beskriver forurensningshindrende tiltak og stiller konkrete krav til entreprenører og
leverandører (fysiske tiltak og rutiner). Kontroll av anleggsvirksomhet utføres som en
del av MOP.
Beredskapsplan
Dersom et uhellsutslipp skulle inntreffe er det viktig at en beredskapsplan i både
anleggs- og driftsfase inkluderer hvilke aktiviteter som da skal iverksettes for å
begrense skaden mest mulig.

10.3.3

Forslag til avbøtende tiltak
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Tiltakene under punkt 1 i Tabell 10-3 vil redusere risikoen for slik forurensning noe, men for å
eliminere risikoen må alle tekniske inngrep (vindturbin 40 og 41 og veier) legges utenfor
nedslagsfeltet.
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11

Nærings- og samfunnsinteresser

11.1

Verdiskaping

11.1.1

Kort om datainnsamling og metode

Vurderinger av konsekvensene for verdiskaping er hovedsakelig basert på informasjon
innhentet fra utbygger, plandokumenter, utredninger, offentlig statistikk, nettsteder m.v. Vi har
i tillegg innhentet informasjon fra kilder i kommunene. Vurderingene av samfunnsmessige
virkninger støtter seg også på opplysninger som har kommet fram i forbindelse med
fagutredninger for andre temaer i konsekvensutredningen og fra tidligere utredninger knyttet til
ringvirkninger av vindkraftanlegg.
Influensområdet er i hovedsak Bremanger og Flora kommuner i Sogn og Fjordane fylke, men
vi ser også på muligheter for virkninger regionalt (utover de to kommunene), spesielt når det
gjelder sysselsettingsvirkninger.
11.1.2

Dagens situasjon for temaer som er relevante for verdiskaping

Som utgangspunkt for å vurdere betydningen av eventuelle endringer i sysselsetting og
kommunale inntekter, beskrives dagens situasjon med hensyn til befolkning, næringsliv og
sysselsetting, og kommunal økonomi og utfordringer for de to berørte kommunene.
Bremanger kommune
Bremanger kommune har ca. 3 900 innbyggere per 1.1. 2011 (www.ssb.no/kommuner).
Kommunesenteret er Svelgen, som ligger sentralt i kommunen.
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Folketallet i Bremanger har hatt en jevn nedgang fra 1997 til 2008. Fra 2008 og fram til nå har
det vært en svak, positiv tendens. Til tross for den svake veksten de siste årene viser SSBs
fremskrivning av folketallet i Bremanger en reduksjon til 3375 innbyggere i 2030 (ved middels
vekst). Kommunen har hatt fødselsunderskudd 11 av de siste 13 årene. Innbyggernes
prosentvise fordeling på ulike aldersgrupper per 1.1.2010 avviker sterkt fra fylket og landet når
det gjelder prosentvis del av innbyggerne i fertil alder (20-39 år), og de har en større
prosentvis del av innbyggerne som er over 55 år. Sentralt for å legge til rette for at folk skal bo
i Bremanger er arbeid og bosted. Det pekes derfor på at det er viktig å utvikle et godt samspill
mellom det lokale næringslivet og kommune og andre aktører innen næringsliv i regionene. I
tillegg er det viktig å arbeide for bedre infrastruktur slik at man utvider arbeidsområdet for
innbyggerne i Bremanger (Bremanger kommune 2011).
Bremanger kommune er ganske tynt befolket, befolkning per km2 er 4,7 mens tilsvarende tall
for landet som helhet er 15,1. Omtrent halvparten av befolkningen i Bremanger kommune er
bosatt i tettbygde strøk mens gjennomsnittet for fylket er 56 % og for landet 77 %.
Bremanger kommunes befolkning har en noe lavere andel av befolkningen over 16 år som har
høyere utdannelse enn i resten av fylket og landet som helhet; 12,9 % av befolkningen i
Bremanger mot 21,3 % i fylket og 25,9 % i landet som helhet.
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Industri er den viktigste næringsveien i kommunen, men landbruk er også fortsatt en viktig
næring, ikke minst som bidragsyter til bosetting og opplevelsesverdier for turistnæringen i
kommunen.
Andelen sysselsatte (15-74 år) med bosted i kommunen er 69 % i Bremanger, mens
tilsvarende tall for fylket er 73 % og for landet 70 %. Andelen uførepensjonister (16-66 år) er
8,2 %, omtrent som i fylket og landet. Brutto inntekt per innbygger over 17 år er noe lavere (kr
302 000) i Bremanger enn i fylket (kr 313 500) og i landet (kr 345 300) (2008-tall). Sysselsatte
i primærnæringer i kommunen er ca. 11,5 %; ca. 33 % er sysselsatt i sekundærnæringer
mens de resterende ca. 55 % er sysselsatt i tertiærnæringer (servicenæringer). Kommunen
har en betydelig større andel sysselsatte både i primær- og sekundærnæringer enn resten av
fylket og landet. Ca. 33 % er sysselsatt i offentlig forvaltning mens resten av arbeidsstyrken er
sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak (www.ssb.no/kommuner).
Elkem Bremanger ligger i Svelgen i Sogn og fjordane og er en dominerende bedrift i
kommunen. Her har både silisium- og støperidivisjonen silisiumsmelteovner. Her produseres
Silgrain®, et spesialprodukt av silisium til elektronikkindustrien. Her finnes også Elkem Energi.
Arbeidsledigheten målt som ”registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken”, var i
2009 (årsgjennomsnitt) 3,6 %. Det er noe høyere enn i resten av fylket og landet
(www.ssb.no/kommuner). Per mars 2011 var det registrert 68 helt ledige i Bremanger
kommune, noe som tilsvarer 3,8 % av arbeidsstyrken
(www.nav.no/lokalt/Sogn+og+Fjordane/). Dette var tre flere enn i samme måned i 2010. For
fylket var 2,2 % av arbeidsstyrken arbeidsledig, mens 2,9 % av landets arbeidsstyrke var helt
arbeidsløs. Bremanger har fylkets høyeste arbeidsledighet, sammen med Vågsøy.
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I utkast til planprogram (høringsutkast) for kommuneplanens samfunnsdel 2012-2022
(Bremanger kommune 2011) heter det som bakgrunn for planarbeidet, at kommunen står
overfor store utfordringer i tiårene som kommer. Endringer i befolkningssammensetningen kan
føre til færre yrkesaktive og flere pensjonister. Dersom de ikke greier å øke folketallet ved
tilflytting, vil folketallet reduseres, noe som vil skape store utfordringer med tanke på å
opprettholde et desentralisert tjenestetilbud og attraktive lokalsamfunn. Den største
utfordringen for Bremanger er folketall og befolkningssammensetning, i følge samme
dokument.
I Bremanger kommunes budsjettfremlegg for 2011 og handlingsplan for 2011-2014
(Bremanger kommune 2010) trekkes det fram at hovedutfordringen i økonomi- og
handlingsplanarbeidet er inndekking av det akkumulerte underskuddet som var ca. 186
millioner kroner ved utgangen av 2010, og som skal dekkes innen utgangen av 2018. Dette
betyr at kommunen har begrenset handlefrihet, noe som krever stram økonomistyring, fokus
på inntektssiden og streng prioritering mellom oppgaver. I tillegg understrekes det at
befolkningsutviklingen påvirker både inntektssiden og planlegging og dimensjonering av
tjenesteproduksjonen i kommunen. Bremanger kommune er fortsatt preget av den såkalte
”Terra-saken” som har lagt sterke føringer for arbeidet også med denne handlingsplanen.
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Kommunen har i fremlegg til budsjettet for 2011 lagt til grunn en skatteinntekt på ca. 84
millioner kroner. For 2011 er det budsjettert med en økning i inntekter fra eiendomsskatten
med ca. 4,3 millioner kroner pga. kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt på
verk og bruk og næringseiendom i hele kommunen. Det er lagt til grunn eiendomsskatteinntekter på nesten 31 millioner kroner for 2011.
Bremanger kommune har innført eiendomsskatt på verker og bruk, og satsen er på 7 ‰ (pers.
medd., Bremanger kommune, mai 2011).
Flora kommune
Flora kommune hadde 11 588 innbyggere per 1.1. 2011(www.ssb.no/kommuner).
Kommunesenteret er Florø.
Befolkningstallet har økt noe fra 1995 og fram til i dag. I løpet av de siste 10 år har
befolkningen økt med nærmere 300 personer (www.ssb.no/kommuner). Folketallet viser en
jevn vekst fram mot 2030. Tendensen er at kommunen i første omgang får en økning av yngre
eldre, deretter en økning av eldre eldre. Fra 2020 og fram mot 2030 blir det færre voksne i
arbeidsdyktig alder som kan ta seg av stadig flere eldre (Flora kommune 2010).
Flora kommune har ganske høy befolkningstetthet, sammenlignet med resten av fylket;
befolkning per km2 er 16,7 mens tilsvarende tall for fylket er 5,7 og for landet som helhet er
15,1. Omtrent 3/4 av befolkningen i Flora kommune er bosatt i tettbygde strøk mens
gjennomsnittet for fylket er 56 % og for landet 77 %.
Flora kommunes befolkning har en andel av befolkningen over 16 år som har høyere
utdannelse omtrent som i resten av fylket, men noe lavere enn i landet som helhet; 20,1 % av
befolkningen i Flora mot 21,3 % i fylket og 25,9 % i landet som helhet.
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Hovednæringene i Flora kommune er fiskeindustri, skipsbygging, oljerelatert virksomhet og
servicenæring. I tillegg finnes en rekke små og mellomstore bedrifter innen flere
industribransjer, håndverk, reiseliv, handel og service. Florøverftet, i dag STX Norway Florø
AS, har gjennom de siste 50-60 årene vært en sentral virksomhet i kommunen. Som resten av
denne leverandørindustrien er verftet inne i en vanskelig periode, og våren 2010 ble det
bestemt å etablere en maritim industriinkubator i Flora, som drives gjennom selskapet
”Maritimt utviklingssenter”.
Andelen sysselsatte (15-74 år) med bosted i kommunen er 72 % i Flora, mens tilsvarende tall
for fylket er 73 % og for landet 70 %. Andelen uførepensjonister (16-66 år) er 8,1 %, omtrent
som i fylket og landet. Brutto inntekt per innbygger over 17 år er noe høyere enn i fylket, men
lavere enn for landet (kr 331 400 i Flora mot kr 313 500 i fylket og kr 345 300 i landet; 2008tall).
Sysselsatte i primærnæringer i kommunen er ca. 5 %; ca. 24 % er sysselsatt i
sekundærnæringer mens de resterende ca. 71 % er sysselsatt i tertiærnæringer
(servicenæringer). Dette er omtrent som i fylket og landet. Ca. 26 % er sysselsatt i offentlig

128

Oppdrag 145191; ibi

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

Sweco Norge AS

forvaltning mens resterende er sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak
(www.ssb.no/kommuner).
Arbeidsledigheten målt som ”registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken”, var i
2009 (årsgjennomsnitt) 2,4 %. Det er omtrent som i resten av fylket og landet
(www.ssb.no/kommuner). Per september 2010 var 228 personer registrert som helt
arbeidsledige i kommunen, noe som gir en arbeidsledighet på 3,7 % (Flora kommune 2010).
Per mars 2011 var det registrert 212 helt ledige i Flora kommune, noe som tilsvarer 3,5
prosent av arbeidsstyrken (www.nav.no/lokalt/Sogn+og+Fjordane/). Dette var 20 færre enn i
samme måned 2010. For fylket var 2,2 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig, mens 2,9
prosent av rikets arbeidsstyrke var helt arbeidsløs. Høyest arbeidsledighet i fylket var det i
kommunene Bremanger og Vågsøy med 3,8 prosent.
I Flora kommunes budsjett og handlingsprogram for 2011, økonomiplan 2011-2014 og revidert
budsjett for 2010 (Flora kommune 2010) vises det i delen om kommuneplanens samfunnsdel
(vedtatt desember 2007) at innbyggerne i kommunen på flere områder har en bedre
folkehelse enn landet ellers. Men man ser også at kommunen har en del typiske
”industrikommunetrekk”, med lavt utdannelses- og inntektsnivå. Det heter også at det er
sannsynlig at samfunnsutviklingen lokalt de neste par årene vil føre til økt arbeidsledighet pga.
problemer i verftsindustrien og dermed trolig ytterligere økning i sosialhjelpsutgiftene.
Flora kommune har driftsinntekter på ca. 730 millioner kroner i 2009, en økning fra ca. 445
millioner i 2001. Netto driftsresultat var negativt i 2009. For at kommunesektoren skal være i
finansiell balanse skriver Flora kommune at det er et mål at sektoren skal oppnå et netto
driftsresultat som er bedre enn 3 %. Da kan det avsettes midler til fremtidige investeringer og
uforutsette hendelser. Kommunen har som strategisk mål å skape en bærekraftig
kommuneøkonomi, ved først å sikre en årlig driftsøkonomi i balanse, og deretter orientere
driften mot et netto driftsresultat på 3 %. I budsjettforslaget for 2011 utgjør skatt ca. 240
millioner, og av dette utgjør eiendomsskatt ca. 30 millioner kroner (Flora kommune 2010).
Flora kommune har innført eiendomsskatt på verker og bruk, og satsen er på 7 ‰ (pers.
medd., Flora kommune, mai 2011).
11.1.3

Konsekvenser for kommunal økonomi, næringsliv og sysselsetting
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De samfunnsmessige virkningene lokalt og regionalt vil i stor grad være knyttet til
sysselsettingseffekter i anleggs- og driftsfasen, samt til inntekter til kommunene blant annet i
form av eiendomsskatt. Vi vil først beskrive virkninger for næringsliv og sysselsetting, deretter
for kommunal økonomi.
Forholdene vil i hovedsak bli omtalt for de to berørte kommunene samlet, fordi det for
eksempel ikke kan sies om sysselsetting lokalt vil komme i Bremanger eller Flora kommune.
Dersom det er forhold/konsekvenser som blir ulike i de to kommunene, gjøres det spesielt
oppmerksom på det.
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Næringsliv og sysselsetting
Anleggsfasen
I forbindelse med utbyggingen vil det bli foretatt investeringer for i størrelsesorden 1,6
milliarder kroner. Hovedleveransen utgjøres av selve vindturbinene, som utgjør anslagsvis 7075 % av investeringene. Vindturbinene leveres ferdige fra produsent. En del av leveransene,
antatt ca. 20-25 %, kan bli norske. Andelen av dette som tilfaller lokalt eller regionalt
næringsliv, er blant annet avhengig av hvor de store entreprenørene holder til, og om det er
lokale og/eller regionale aktører som har kompetanse og kapasitet til slike oppdrag.
Utbygger har uttrykt et ønske om å bruke lokale entreprenører for å skape mest mulig
verdiskaping lokalt. I tidligere utbygginger har utbyggeren arrangert lokale
leverandørkonferanser slik at det lokale næringslivet fikk god informasjon om mulige oppdrag.
Tilsvarende tar de også sikte på å gjennomføre for Guleslettene (Olav Rommetveit, pers.
medd., 26.5.2011).
Den norske andelen av verdiskapingen i utbyggingsprosjektene varierer ofte mellom ca. 20-25
%. Norsk verdiskaping er i hovedsak knyttet til terrengarbeid og fundamentering, men også
interne kraftkabler, kraftlinjer for nettilknytning, planlegging og administrasjon er vanligvis
norske leveranser. Selve vindturbinene utgjør vanligvis rundt 75 % av totalkostnadene. Disse
produseres i utlandet, og norske del-leveranser utgjør maksimalt et par prosent. Dermed er
det begrenset hva som kan bli igjen til norsk verdiskaping.
I og med at Guleslettene er et stort vindkraftanlegg, vil man selv med disse forutsetningene
kunne få en betydelig norsk verdiskaping. Med utgangspunkt i en samlet investering på ca.
1,6 mrd kroner, og anslagsvis 20-25 % norsk verdiskaping, innebærer det 320 – 400 millioner
kroner.
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Den regionale og lokale delen av verdiskapingen er mye mer variabel. En regions andel av
verdiskapingen henger sammen med hvilken og hvor stor region man ser på, dessuten hvilken
kompetanse og kapasitet regionene har innen bygg- og anleggssektoren. Utbyggingens
størrelse og hastighet har dessuten vist seg viktig (Førde et al. 2010). I en undersøkelse av
regional andel av verdiskapingen i fem vindkraftanlegg, fant man at den regionale andelen av
norsk verdiskaping varierte fra 33 % til 84 %. Eksempelet med 84 % er antagelig unntaket
snarere enn regelen, slik at en realistisk andel kanskje kan være i størrelsesorden 33-50 %. I
vårt tilfelle tilsvarer det fra drøyt 100 millioner til ca. 200 millioner kroner.
Lokal andel av verdiskapingen (kommunen og eventuelt nabokommuner som utgjør et lokalt
arbeids- og boligmarked) ble også undersøkt for de fem vindkraftanleggene (Førde et al.
2010). Man fant at lokal andel av den norske verdiskapingen varierte fra ca. 10 % til 19 % for
fire av eksemplene og 58 % for det siste eksempelet. Ut fra disse erfaringene kan vi anta at i
størrelsesorden 10-20 % er det vanligste, men at man i spesielle tilfeller kan få adskillig
høyere andel lokal verdiskaping. Hvis vi anslår lokal verdiskaping for Guleslettene med
utgangspunkt i det som kan anslås som ”normalen” ut fra disse få eksemplene, tilsier det en
lokal verdiskaping på anslagsvis 30 – 80 millioner kroner.

130

Oppdrag 145191; ibi

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

Sweco Norge AS

Det planlegges en gjennomføring av prosjektet med utbygging over en periode på 2 til 3 år.
Det er ikke gjort nøyaktige anslag for sysselsatte ved utbyggingen, men basert på tidligere
utbygginger kan det anslås at det i perioden med anleggsarbeid vil være sysselsatt i
størrelsesorden 200-400 personer ved anlegget. Av disse vil det være aktuelt med
arbeidskraft både fra kommunen, regionen og fra andre steder.
Utbygger har ikke tatt stilling til konkret kontraktstruktur foreløpig. Det er derfor for tidlig å
vurdere muligheter for lokale/regionale entreprenører og arbeidskraft. Det antas imidlertid at
det største behovet for arbeidskraft er knyttet til sprengningsarbeidet og bygningsarbeidet den
første tiden og til montering av utstyr senere. Ut fra generelle erfaringer anses de mest
aktuelle arbeidsoppgaver for lokale og regionale underleverandører å være knyttet til
grunnarbeid, transport- og bygningsarbeider. Det må antas at det meste av arbeidskraften vil
være direkte knyttet til hovedleverandøren, som benytter egne folk. Man kan imidlertid regne
med at lokale entreprenører og transportører osv., vil bli benyttet som underleverandører på
deler av prosjektet.
For dem som ansettes utenfra kommunen/regionen, vil det være behov for innkvartering,
overnatting, forpleining, catering, renhold, handel etc. som søkes dekket lokalt og regionalt.
Dette vil gi grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt og regionalt.
For Guleslettene er det to kommuner som kan sies å utgjøre ”lokalsamfunnet”; Bremanger og
Flora. Begge disse kommunene har p.t. en viss arbeidsledighet, og både disse kommunene
og regionen for øvrig har lang tradisjon som anleggs- og industriregion. Regionen har også
erfaring fra flere kraftutbygginger både av vannkraft og vindkraft, og det er flere
utbyggingsplaner for kraftanlegg i regionen. Dette, sammen med utbyggers ønske om å
arrangere leverandørkonferanser lokalt, burde legge til rette for å benytte eksisterende og
bygge opp ny kompetanse og kapasitet for vindkraftutbygging lokalt og regionalt. Dette vil da
bidra til å øke de lokale og regionale positive ringvirkningene av utbyggingen.
Konsekvensen for næringslivet i anleggsfasen antas å bli middels positiv.
Driftsfasen
Den norske andelen av verdiskapingen til drift av vindkraftverk er vanligvis høyere enn i
anleggsfasen; anslagsvis 50-70 % i følge tidligere nevnte utredning om lokal og regional
verdiskaping ved vindkraftutbygginger (Førde et al. 2010). Den utenlandske delen av
verdiskapingen i denne fasen er først og fremst knyttet til vedlikeholdskontrakt med den
utenlandske vindturbinprodusenten, mens resten i hovedsak er norsk verdiskaping.
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Drift av vindkraftverk er altså i mye større grad en lokal virksomhet. Kraftverkene genererer
også vare- og tjenesteleveranser fra varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet, transport og
bygg- og anleggsvirksomhet. I tillegg kommer lokale konsumvirkninger fra de driftsansatte i
vindkraftverket (Førde et al. 2010).
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Drift av vindkraftverket vil kreve fast personale, i størrelsesorden 6-8 direkte ansatte i
driftsfasen, i følge utbygger (Olav Rommetveit, pers. medd., 26.5.2011).
Vindturbinene må ha tilsyn og service med jevne mellomrom. I tillegg kan det oppstå feil som
må rettes. Alt dette forutsetter tilgang til øvet og kompetent personell. Ved større feil eller
vedlikeholdsarbeider vil antallet være høyere. Driften vil også føre med seg innkjøp av varer
og tjenester lokalt. Med dette følger lokale arbeidsplasser som følge av leveranser til
vindkraftverket og i servicenæringen for transport, overnattinger, bevertning etc. Førde et al.
beskriver også økt sysselsetting knyttet til vedlikehold og brøyting av veier samt reiseliv
(gruppeturer, omvisning).
Det er vanskelig å si på forhånd om de som sysselsettes ved vindkraftanlegget vil komme fra
Bremanger eller Flora. Arbeidskraft kan også komme fra nabokommunene ved innpendling til
vindkraftanlegget.
Konsekvensen for næringslivet i driftsfasen antas å bli liten/middels positiv.
Kommunal økonomi
Både Flora og Bremanger kommune har innført eiendomsskatt for verk og bruk per 1.1.2011,
og satsen er 7 promille. Et vindkraftverk vil dermed gi kommunen økte inntekter fra
eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 7 promille av kraftverkets verdi. Hva dette utgjør i
kroner må beregnes etter at kraftverket har blitt taksert. Industritaksten for anlegget fastsettes
ved oppstart, vanligvis for 10 år av gangen. Tradisjonelt har taksten ligget rundt 60-70 % av
investeringsbeløpet. Stortinget har imidlertid åpnet for at takstgrunnlaget kan settes helt opp
mot investeringsbeløpet, og det er derfor ventet at takstgrunnlaget for nye vindkraftanlegg vil
øke (Førde et al. 2010). Vi kan gjøre anslag ut fra at verdien settes til henholdsvis 60 % og
100 % av investeringen. Dette betyr en takseringsverdi på i størrelsesorden 940 millioner til
1,6 milliarder kroner. Med 0,7 % eiendomsskatt, betyr det i størrelsesorden 6,6-11,2 millioner
kroner per år for Flora og Bremanger samlet.
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Når det gjelder fordelingen av eiendomsskatten mellom kommunene, har ”Lov om
eigedomsskatt til kommunane” regler for det (§8A). Utgangspunktet er plassering av
driftsmidler i de respektive kommuner. Det må derfor gjøres en gjennomgang av plassering av
de enkelte ”deler” av vindkraftanlegget i henholdsvis Bremanger og Flora kommuner for å
finne fram til fordelingen av eiendomsskatt mellom de to kommunene. Slik utbyggingsplanen
ser ut i dag (jf. eksempellayout, Figur 3-1), vil de aller fleste vindturbinene komme i Bremanger
kommune, og dermed vil også mesteparten av eiendomsskatten tilfalle Bremanger.
I og med at eiendomsskatten er knyttet til vindkraftanleggets industritakst, og vindturbinene
(normalt) avskrives over 20 år, betyr det at taksten og dermed eiendomsskatten reduseres
over tid. Ved reforhandling av takstgrunnlaget 10 år etter oppstart har normalt taksten sunket
betydelig (dersom det ikke er gjort nyinvesteringer i mellomtiden).
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Det gis vanligvis kompensasjon til berørte grunneiere for bruk av deres grunn til plassering av
vindturbiner m.m.. Dette kan skje i form av en engangskompensasjon, årlig leieavtale eller en
kombinasjon. Kompensasjonen varierer blant annet avhengig av arealets alternativverdi, men
en leieavtale for hver turbin der det betales en årlig leie i størrelsesorden kr 50-100 000 ser ut
til å være vanlig (Olav Rommetveit, pers. medd., 26.5.2011). Det er gjort grunneieravtaler med
de fleste av grunneierne som berøres av vindkraftverket om økonomisk kompensasjon (Olav
Rommetveit, pers. medd., 26.5.2011).
Endringer i inntektsskatt lokalt og regionalt er knyttet til endring i skattbar inntekt for personer
bosatt i utbyggingskommunene eller eventuelt andre kommuner i regionen som følge av
utbyggingen.
Ved økt sysselsetting i anleggs- og driftsfasen kan det medføre økte skatteinntekter for
kommunen. Dette forutsetter økt sysselsetting – og økte inntekter - for folk bosatt i
kommunen. Disse direkte sysselsettingseffektene – og dermed direkte økte skatteinntekter blir antagelig begrenset.
Økt omsetning i kommunen ved økt tilstrømming som krever overnatting, handel etc., kan føre
til økt omsetning og inntekter for virksomhetene og dermed økt skattegrunnlag for
kommune/fylkeskommune/stat.
I og med at Flora er en kommune med en ”større” økonomi enn Bremanger, og de fleste
vindturbinene er planlagt i Bremanger, vil eiendomsskatten utgjøre en potensielt viktigere
(større) del av inntektsgrunnlaget i form av eiendomsskatt i Bremanger enn i Flora. De fleste
grunneiere som gis kompensasjon, er også bosatt i Bremanger. Når det gjelder hvilken
kommune som eventuelt vil få de nye arbeidsplassene knyttet til drift av vindkraftverket – og
dermed eventuelt økte skatteinntekter knyttet til dette - er det vanskeligere å forutse. Også
andre nabokommuner kan få en del av denne sysselsettingen ved utpendling fra kommunen til
vindkraftanlegget.
Konsekvensen for kommunal økonomi i anleggs- og driftsfasen antas å bli middels/liten positiv
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11.1.4

Oppsummering av konsekvenser verdiskaping

I forbindelse med utbyggingen vil det bli foretatt investeringer for i størrelsesorden 1,6
milliarder kroner. Av disse investeringene anslås det at ca. 320-400 millioner kan bli norske.
Andelen av verdiskapingen som skjer lokalt og regionalt er i stor grad avhengig av
kompetanse og kapasitet i entreprenørbransjen lokalt og regionalt. Ut fra tidligere erfaringer,
kan det antas at anslagsvis 100-200 millioner av verdiskapingen kan skje regionalt, mens 3080 millioner av verdiskapingen kan skje lokalt. Behovet for arbeidskraft vil variere mellom de
ulike fasene av prosjektet. Utbygging av vindkraftverket medfører en relativt kort
anleggsperiode på ca. 2 år. Antall ansatte i anleggsperioden er anslått til 200-400. Dette vil
være både lokal og regional arbeidskraft og arbeidskraft som kommer fra andre steder. Det
kan være aktuelt å kjøpe tjenester lokalt og regionalt blant annet innen transport, vei- og
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fundamentbygging og forpleining. For dem som ansettes utenfra kommunen/regionen vil det
være aktuelt med oppdrag for lokalt næringsliv i form av overnatting, bespisning osv. Dette vil
gi grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt og regionalt og bidra til å utvikle
næringslivet regionalt.
Drift av vindkraftverket vil kreve fast personale lokalt, i størrelsesorden 6-8 årsverk. I tillegg gir
driften lokale arbeidsplasser i form av kjøp av varer og tjenester, inkludert overnatting,
bespisning, transport etc. ved tilreisende for vedlikehold og drift.
Både Flora og Bremanger kommune har innført eiendomsskatt for verk og bruk per 1.1.2011.
Et vindkraftverk vil dermed gi kommunene økte inntekter fra eiendomsskatt. Skattegrunnlaget
er ikke klart, men eiendomskatten totalt for Bremanger og Flora kan estimeres til i
størrelsesorden 6-11 millioner kroner.
Alt i alt forventes en middels positiv konsekvens av vindkraftverket for verdiskaping (herunder
kommunal økonomi og lokalt/regionalt næringsliv).
11.1.5

Forslag til avbøtende tiltak

Det er ikke aktuelt med avbøtende tiltak for temaet verdiskaping.

11.2

Reiseliv

Influensområdet settes til kommunene Bremanger og Flora.
Bremanger og Flora kommuner er begge med i reiselivsregionen ”FjordKysten”
(www.fjordkysten.no), som også inkluderer kommunene Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad,
Høyanger og Solund. Det finnes turistkontor i Florø og i Kalvåg (samt i Dale i Fjaler). Antall
registrerte overnattinger i 2010 for region Fjordkysten var ca. 110 000
(www.Statistikknett.com/sf/). I tillegg vil det være mange uregistrerte besøkende.
11.2.1

Status – kort om reiselivet i Bremanger
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Bremanger markedsføres som et sted hvor man i løpet av kort tid kan få med seg opplevelser
som spenner fra storhavet til isbreen; besøk på levende fiskevær, fiske i sjø og ferskvann,
bestige Nord-Europas høyeste sjøklippe, gå på breen, klatre i fjell, nyte strandlivet, få
sightseeing på fjorden eller i skjærgården, være med på hjortejakt eller fange krabber
(Reiseguide 2011, Fjordkysten.no).
Det stedet som frontes mest i Bremanger, er fiskeværet Kalvåg. De viktigste aktivitetene er
fiske i sjøen og fjellvann samt vandring/fotturer.
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Figur 11-1. Kart fra Reiseguide 2011, Fjordkysten. Oransje nummer viser hvor reiselivet har
tilbud/produkter som er omtalt i reiseguiden. Smørhamn-Kalvåg er et kjerneområde for reiselivet i
Bremanger. For Flora er mye av reiselivet knyttet til Florø by og øyriket omkring. Blå N=Nordsjøløype

Høydepunkt i Bremanger nevnt i Fjordkystens Reiseguide 2011:
Hornelen – Nord-Europas høyeste sjøklippe (860 m over havet, øst på
Bremangerlandet)
Vandring på merka stier i fjellet
Svelgen (B1) – bra utgangspunkt for fjelltur
Rugsund (utenfor kartet) – gammel handelsstad fra 1700-tallet
Grotlesanden – stor sandstrand sør på Bremangerlandet
Tongane kystfort – et av de tyske festningsverkene fra 2. verdenskrig
Kalvåg (B2) – et av de best bevarte fiskeværene på Vestlandet. Der finnes også
galleri, servering, overnatting og spa.
Vingen – stort helleristningsfelt
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I tillegg bør også gravrøysene i Botnane nevnes (pers. med. Hildegard Strømmen Nygård).
På Fjordkysten sine nettsider finnes også et kart over overnatting, aktiviteter, attraksjoner,
servering m.m. Kartet er gjengitt nedenfor (Figur 11-2) og er både en supplering og en
bekreftelse av kartet i Figur 11-1.
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Figur 11-2. Attraksjoner omkring Guleslettene. Kilde: Kart fra www.fjordkysten.no.
Forklaring til nummerering: 3 – Ausevika helleristningsfelt, 5 – Batalden Havbu Galleri og Museum, 7Botnane gravrøyser, 8 – Brandsøyåsen utsiktspunkt, 12 – Flora kommune, 13 – Florø, 14 – fyrstasjoner
i Florø, 22 – Holmen Atelier, 28 – Kinn, 32 – krigsminner, 35 – Kystmuseet i Sogn og Fjordane, 40 –
Rognaldsvåg, Kalvåg, 44 – Smørhamn handelsstad, 46 – Stabben fyr, 50 – Svelgen, 58 – Ytterøyane
fyr.

Litt om volum og de besøkende
Tall fra reiselivsansvarlig ved Bremanger Hamn og Næring (pers. med. H. Strømmen Nygård):
Registrerte turer på fjellposter i hele Bremanger i 2010: 22.937. Av disse er ca. 1/3
turer gjennomført av turister og resten av lokale.
Registrerte turer på fjellposter i Ytre Bremanger i 2010 (Bremangerlandet og Frøya):
ca. 16.000 registreringer.
Overnatting på utleiehytter i Bremanger 2010: ca. 10.000 overnattinger
Overnatting i Kalvåg 2010: ca. 30.000 overnattinger
Kalvåg er den største gjestehavna i Sogn og Fjordane. I 2010 var det ca. 2.800 ulike båter på
besøk og stedet ble kåret til den nest beste gjestehavna i Norge (web-basert kåring av
brukerne) (pers. med. H. Strømmen Nygård).
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Det er flest norske turister. Av utenlandske turister i Bremanger kommer det flest tyskere, med
nederlendere på en 2. plass. Tyskerne har lenge typisk vært interessert i fisketurisme, men de
senere år har det dreid mer mot familieturer, hvor også vandring i fjellet har blitt mer populært.
Nederlenderne sies å være de som går mest i fjellet (pers. med. H. Strømmen Nygård).
Om planområdet for Guleslettene vindkraftverk
I følge Bremanger Hamn og Næring er Guleslettene-området først og fremst et turområde,
som sannsynligvis er mer brukt av folk i Flora kommune enn Bremanger.
Planer for reiselivsutvikling
I Botnane planlegges det sjøbuer til utleie. Turlaget har søkt om midler til merking av flere
stier/løyper i den vestlige delen av Guleslettene. Grøfjellet utmarkslag har en hytte under
bygging ved Blomringen, like i utkanten av planområdet. Denne skal være åpen for allmenn
bruk (pers. med. Rune Nordbotten).
11.2.2

Status – kort om reiselivet i Flora

Reiselivsbransjen beskriver Flora som et sted hvor man finner skjærgård med et mylder av
små og store øyer og et innland med brusende elver, vakre fjelltopper, isbre og stille vann.
Her ligger også Norges vestligste by, Florø (Reiseguide 2011, Fjordkysten.no).
Markedsføringen av reiselivet i Flora har i første rekke et kystfokus, med øya Kinn som en av
de viktigste attraksjonene. De viktigste aktivitetene er fiske, båtturisme og vandring. Det
sistnevnte er også noe reiselivet ønsker å satse mer på (pers. med. Wenni I. Hansen,
reiselivsansvarlig i Flora kommune).
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Høydepunkt i Flora nevnt i Fjordkystens Reiseguide 2011:
Byvandring
Kystmuseet
Øya Kinn – guida tur, Kinnaspelet, Kinn Bryggeri
Batalden Havbu – museum, kunstgalleri og overnatting
Krigsminnevandring
Svanøy – ei frodig øy med rik historie og Norsk Hjortesenter
Barekstad – godt utgangspunkt for fotturer
Askrova – øy som utforskes på sykkel, Trollhola
Nordalsfjorden – godt fiske i vann, elv og sjø, gode jaktterreng, godt utgangspunkt for
fotturer
Eikefjord – ei idyllisk bygd, med slipsmuseum
Helleristninger i Ausevik
Fyrsafari
Skjærgården utenfor Florø
Brandsøyåsen – gir utsikt over Florø og øyriket
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Litt om volum og de besøkende
Registreringen av besøkende er mangelfull på kommunenivå og det vises til tall på regionnivå
som er nevnt foran. Som i Bremanger er det flest turister fra Norge, med tyskere på en klar
andreplass.
Om planområdet for Guleslettene vindkraftverk
Som beskrevet for Bremanger har Guleslettene størst betydning som vandringsområde, men
det er ikke markedsført spesifikt.
Planer for reiselivsutvikling
Vandring er en aktivitet det satses på i kommunen, i samsvar med nasjonale målsettinger.
Guleslettene er et av flere alternative steder for slik aktivitet (pers. med. W. I. Hansen).
11.2.3

Nordsjøløypa

Nordsjøløypa (jf. blå N på kart i Figur 11-1) utvikles av NAVE Nortrail-prosjektet som delvis
finansieres av EUs Interreg IIIb-Nordsjøprogram. Målet er å lage en rekke turveier langs
Nordsjøkysten slik at folk skal kunne få gleden av å ta fotturer i områdets særegne landskaper
og samtidig oppdage det som kjennetegner hvert av dem, det som skiller dem fra hverandre
og det som gir dem en felles Nordsjøkultur (www.northseatrail.org).
Bremanger kommune har to merka Nordsjøløyper på Bremangerlandet (Kalvåg –
Storehovden og Førde/Bremangerpollen – Berle), en mellom Botnane og Årebrotet og en ved
Davik (langt utenfor influensområdet) (pers. med. H. Strømmen Nygård).
I Flora kommune er det merka Nordsjøløype mellom Botnane (Bremanger) og Årebrot, på øya
Hovden (7 km vest for Guleslettene), ved Stavang (14 km lenger sør) og på Svanøya (20 km
lenger sør) (www.fylkesatlas.no).
11.2.4

Hurtigruta

Hurtigruta har anløp i Florø to ganger daglig. I sommerhalvåret er anløp for nordgående rute
kl. 2 om natten (kl. 4.15 om vinteren) og for sørgående (hele året) kl. 7.45. Liggetiden er 30
minutter (www.hurtigruten.no). Skipsleia og avstanden til Guleslettene er vist i Figur 2-1.
Avstanden fra skipet til planområdet vil på det nærmeste være ca. 5 km.
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11.2.5

Erfaringer fra andre områder i Norge

For å vurdere virkningene av Guleslettene vindkraftverk for reiselivet bygger vi på erfaringer
og vurderinger fra Vestlandsforsknings rapport Vindkraft, reiseliv og miljø – en konfliktanalyse
(Vestlandsforskningsrapport nr. 1/2009). Målet med undersøkelsen var å styrke
beslutningsgrunnlaget for spørsmål omkring etablering av nye vindkraftverk i Norge.
Konklusjoner fra rapporten:
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Vår undersøkelse har ikke dokumentert at det er mange eller store konflikter i dag mellom
eksisterende vindkraftanlegg og eksisterende reiseliv i Norge. Snarere tyder undersøkelsen
på at det er få slike konflikter, og at de er små. Imidlertid tyder vår undersøkelse av turistenes
holdninger på at det kan være et potensial for vesentlige konflikter, gitt at det blir større og
flere anlegg langs norskekysten, og at disse i større grad blir lokalisert til områder med stor
potensiell verdi for reiselivet eller områder med stor reiselivsaktivitet i dag.
Vi har ikke grunnlag for å si noe om hvor grensene går for hva som eventuelt vil bli oppfattet
av turister som ”for mange” eller ”for store” vindkraftanlegg. Spørsmålet om volumproblemer
er dermed uavklart, men det er åpenbart et potensial for konflikt mellom vindkraftutbygging og
reiselivets nåværende branding av Norge som ferieland, hvis vindkraftutbyggingen i Norge
legger beslag på større arealer som er verdifulle for norsk reiseliv. Vi kan imidlertid ikke si noe
mer presist om hvor den kritiske grensen for ytterligere reiselivsutbygging ligger.
I arbeidet med å redusere konfliktene mellom vindkraftverk og reiseliv, mener vi det er
avgjørende å skille mellom ideelle, potensielle og materielle konflikter, og mellom prosjektnivå
og strategisk nivå. Dette fordi ulike kategorier av konflikter og hvilket nivå disse konfliktene
oppstår på, kan betinge bruk av ulike typer tiltak.
Vår hovedkonklusjon er at i dag framstår forholdet mellom vindkraft og reiseliv som relativt lite
konfliktfylt, men at spørsmålet om sumvirkninger av vindkraftutbygging i forhold til reiselivet
ikke er håndtert godt nok. Vi foreslår derfor at det må arbeides videre med denne
problematikken i forholdet til reiselivet. (ref. Vestlandsforskningsrapport nr. 1/2009).
Ask Rådgiving og Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra vindkraftbransjen utarbeidet en
rapport om mulige ringvirkninger av vindkraftutbygging, med utgangspunkt i fem etablerte
vindkraftverk i Norge. Om erfaringer fra lokale reiselivsaktører sies det (i kortform):
Turistnæringen på Smøla, Hitra og i Roan er i hovedsak knyttet til rorbuer og sjørelaterte
opplevelser. I følge de fleste reiselivsaktørene har ikke vindparkene hatt noen avgjørende
betydning på turisttilstrømningen verken i anleggs- eller driftsfasen. Få aktører har opplevd en
betydelig økning i omsetning, og de aktørene som opplevde en økning i anleggsfasen hadde
en hotell/motellprofil, og kunne tilby innkvartering av anleggspersonell.
Reiselivsaktørenes holdninger til vindparkene i de fire kommunene (inkludert Lebesby, vår
tilføyelse) har i det store og det hele vært positive eller nøytrale, med noen få unntak.
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I følge reiselivsaktørene har turistenes interesse for vindparkene vist seg større enn antatt. På
Smøla inngår vindparkene som en del av ”opplevelsespakken” som tilbys turister. De samme
ønsker og planer hadde også reiselivsaktører i Roan og Hitra.
Dette betyr likevel ikke at vi kan avskrive fremtidige konflikter da antall vindparker og
lokalisering av disse vil ha stor betydning. (ref. Ask Rådgiving rapport nr. 09-165-1, Regionale
og lokale virkninger av vindkraftutbygging).
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11.2.6

Vindkraftverkets mulige innvirkninger på reiselivet

Virkningen kan være direkte eller indirekte; direkte ved at inngrepene får en effekt på (det
eksisterende eller fremtidige) reiselivsproduktets opplevelsesverdi, bruksverdi eller
tilgjengelighet; indirekte ved at utbyggingen kan gi redusert besøk på overnattingssteder eller i
området generelt fordi besøkende vurderer det som uinteressant/”ødelagt”
(image/omdømme). Indirekte virkninger kan være vanskelig å verifisere og vil variere med
turistenes individuelle oppfatninger.
Anleggsfasen
Bygging av vindkraftverk og tilhørende fasiliteter vil vare ca. 2-3 år og påvirke opplevelsen av
landskapet i denne perioden. Det vil være støy fra bygging og transport. Ulempene vil være av
midlertidig art.
Driftsfasen
Reiselivsnæringen i Bremanger og Flora er tett knyttet til naturen, med kystopplevelser og
vandring som spesielt viktige satsingsområder. Det planlagte vindkraftverket vil kunne ha ulike
innvirkninger på dette.
Direkte virkninger: Vindkraftverket vil endre opplevelsen av området og interne veier vil krysse
merkede og umerkede stier. Satsingsområdet vandring vil få en ny dimensjon og et helt nytt
innhold på Guleslettene. Fot-/skiturer vil fortsatt være mulig, og det vil bli enklere å ferdes i
området på et nettverk av grusede veier. Med inntreden av 125 m høye turbiner og veier
endres imidlertid området fra et inngrepsfritt naturområde til nærmest et industriområde. Det
er sannsynlig at området tiltrekker andre grupper av turister enn de som søker til området i
dag. Erfaringer fra andre vindkraftverk i Norge tilsier imidlertid at det kan være mulig å gjøre
vindkraftverket til en turistattraksjon, men det vil være helt avhengig av tilrettelegging og
markedsføring.
Indirekte virkninger (basert på det teoretiske synlighetskartet i vedlegg 4): Fra jakthytta ved
Blomringen vil man kunne se fra 25-36 turbiner, noen av dem på inntil 500 meters avstand. Vi
vurderer det som usikkert om dette vil endre jakthyttas attraktivitet som turmål.
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Satsingsområdet vandring vil bli noe berørt ved at vindkraftverket blir synlig fra enkelte
topper/områder med merka løyper. Blant annet vil man fra Haukånipa (4 km unna) kunne se
omtrent hele vindkraftverket. Det samme gjelder fra for eksempel Ramskredfjellet (4 km),
Haukåbøra (6 km), Gulebrystet (6 km) og Hjelmen (12 km).
Vindkraftverket vil være lite synlig fra veien (Nordsjøløype) mellom Gudbrandsneset –
Botnane – Årebrotet. Lenger ute i skjærgården blir avstanden større, men samtidig blir
innsynsmulighetene til vindkraftverket større. Av viktige reisemål kan nevnes Kalvåg hvorfra
man vil kunne se fra 13-24 turbiner på 9 km avstand. Visualiseringen i vedlegg 5 illustrerer at
turbinene knapt blir synlige fra Kalvåg. For Florø by, ca. 8 km sør for vindkraftverket vil man
kunne se fra 1-24 turbiner, avhengig av hvor man står. Visualisering vedlegg 5 illustrerer
utsikten fra Florø sentrum. I landskapsutredningen (kap. 5.3) er fjernvirkningene av
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vindkraftverket vurdert som moderate. Virkningene for reisende med Hurtigruta vurderes som
små; avstanden er relativt lang og skipet passerer Guleslettene på nattestid.
Kraftverket vil være synlig fra deler av øya Hovden, men ikke fra helleristningsfeltet. Turbinene
vil heller ikke være synlig fra blant annet øya Kinn, fra Svelgen eller fra båt ved sjøklippa,
Hornelen eller helleristningsfeltet på Vingen.
Konklusjon
Vi vurderer det som lite sannsynlig at etablerte reisemål og aktiviteter knyttet til sjø og kyst blir
vesentlig påvirket av et vindkraftverk på Guleslettene. Mest negativt vil utbyggingen være for
produktet vandring, og da særlig på Guleslettene og i nærområdene. For enkelte turistgrupper
vil det være svært negativt med et vindkraftverk, for andre vil det kunne være en attraksjon.
Vår skjønnsmessige vurdering er dermed at vindkraftverket vil kunne ha liten/middels negativ
konsekvens for det etablerte reiselivet i området. På den annen side vil det kunne ha en noe
mer positiv virkning dersom næringen er interessert i og samtidig lykkes med markedsføring
av vindkraftverket som en turistattraksjon.
11.2.7

Forslag til avbøtende tiltak

Ingen utover de som er nevnt under tema landskap.

11.3

Landbruk

Jord- og skogbruk
Planområdet ligger i et fjellområde ca. 400 til 700 m.o.h., hvor det ikke er jord- eller
skogbruksaktivitet. Adkomstveien fra Magnhildskaret går gjennom fjellbjørkeskog de første ca.
800 meterne opp til sørenden av Langevatnet. Denne skogen utnyttes ikke, og er ikke
registrert på bonitetskartet (NGU kartbase).
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Beite
Grøfjellet beitelag har sau i hele planområdet, se beitebruksplan i Figur 11-3. De siste årene
har det vært sluppet rundt 500 sau og lam her. Tallet har vært ganske stabilt, men det er
antydning til en svak nedgang. Det er dyreeiere bosatt rundt halvøya vest for Magnhildskaret,
som benytter beitet. Beiteområdet går et stykke øst for planområdet for vindkraftverket, men
de fleste av sauene oppholder seg vest for Magnhildskaret. Kvaliteten på beitet er middels
godt, men arealene er store, og sauen vandrer over store områder for å finne det beste beitet.
Det går også storfe på beite i området. Disse går opp Oladalen fra Sørgulen, og oppholder
seg hovedsaklig i området nordvest for Slettevarden. Antallet storfe har vært i underkant av 20
de siste årene. Tidligere har det også beitet geit og hest i området, men dette tok slutt rundt
1970. (Anne-Karin Kleiven Rynning, pers. medd.).
Området har middels verdi for landbruk, og da hovedsakelig for beite.

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

141

Oppdrag 145191; ibi

Figur 11-3. Utsnitt fra beitebruksplan for Grøfjellet beitelag (område avgrenset av rosa linje). Grønn linje
markerer særlig verdifulle beiteområder. Rødt markerer forekomst av rome/alved.
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11.3.1

Mulige virkninger og konsekvenser

Anleggsfasen
Etablering av Guleslettene vindkraftanlegg berører ikke områder med jordbruk eller skogbruk,
men planområdet er beiteområde for sau og storfe. I anleggsperioden vil det være økt støy og
aktivitet i planområdet og langs adkomstveien, blant annet på grunn av bygging, sprengning,
veitrasérydding, transport m.m. Dette vil virke forstyrrende og stressende på beitedyr som
befinner seg i området. Det betyr at et større areal beslaglegges indirekte i anleggsperioden.
Flere av områdene som er merket av som særlig verdifulle på beitebruksplanen, ligger
innenfor planområdet og vil bli berørt ved at dyra sannsynligvis vil trekke unna
anleggsområdene og ned til mer lavereliggende områder.
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Anleggsarbeidet kan medføre en økt risiko for at dyr skader seg på materialer og utstyr i
anleggsområdet. Økt stress for dyra kan også øke sannsynligheten for skader eller andre
uheldige hendelser, som for eksempel at dyr går seg fast i fjellet.
Driftsfasen
Vindkraftverket med adkomstveier vil ikke berøre områder med dyrket mark eller produktiv
skog.
I driftsfasen vil sau og storfe kunne benytte området på samme måte som i dag, men ca. 400
000 m2 innenfor planområdet vil være bygd ned av veier, vindturbiner og trafostasjon. Dette
utgjør ca. 1,4 % av totalt planområde. Veiene skal stenges med bom. I forbindelse med driften
av kraftverket vil det imidlertid bli daglig motorferdsel i området.
Grunneierne og beitelaget vil også kunne benytte veiene i området i henhold til avtale med
utbygger, og dette vil kunne lette arbeidet med for eksempel tilsyn og innsanking av beitedyr.
Grunneier leier ut grunnen til utbygger, og inntekter av dette vil styrke deres inntektsgrunnlag
med 50-100 % i følge opplysninger fra utbygger. Dersom grunneierne er gårdbrukere i
området, vil dette også kunne styrke landbruket.
Konklusjon
Det forventes at vindkraftverket vil påvirke landbruket både positivt og negativt i driftsfasen.
Veid opp mot hverandre vurderer vi at dette gir en tilnærmet ubetydelig konsekvens for
landbruk, muligens noe positiv dersom inntektsgrunnlaget økes og gir ringvirkninger i
landbruket ellers.
Forslag til avbøtende tiltak
Det bør tas hensyn til at det er dyr på beite i området. Anleggsområder bør holdes
ryddig og farlig/giftig utstyr og avfall må oppbevares på en sikker måte både i anleggsog driftsfasen.
Det bør ikke benyttes giftige byggematerialer som kan skade dyr dersom de for
eksempel slikker på dem.
Dersom det er mulig å slippe storfe på en alternativ beitemark vil de negative
konsekvensene kunne reduseres noe.
Arealer beslaglagt som følge av veier, vindturbiner, trafo, servicebygg osv. bør
minimeres, slik at minst mulig beiteareal går tapt.
Midlertidige anleggsområder tilbakeføres og tilrettelegges for reetablering av
vegetasjon etter at anleggsarbeidet er ferdig.
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Foreslåtte tiltak vil ikke endre samlet konsekvensgrad for temaet.
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11.4

Luftfart og kommunikasjonssystemer

11.4.1

Virkninger for luftfart

Avinor, Lufttransport AS, Norsk luftambulanse og Luftambulansetjenesten er kontaktet for
informasjon og vurdering av tiltakets eventuelle påvirkninger på luftfart. Med bakgrunn i deres
uttalelser er vår konklusjon at vindkraftverket kun vil gi små ulemper for luftfart.
Avinor ved ATM rådgiver/sekretær Line Maria Hammerlund har kommentert at
vindkraftprosjektet ligger ca. 14 km nord/nordøst for Florø Lufthavn. Videre er det vurdert at
prosjektet ikke gir påvirkning på radionavigasjonshjelpemidler, radiokommunikasjonshjelpemidler eller radar. Det får heller ikke noen innvirkning på instrumentflyprosedyrer knyttet
til Florø Lufthavn. Riktignok er det en del ruteføringer som går over vindparkområdet inn mot
Florø VOR. Flyhøyden er imidlertid 4500 fot noe som gir mer enn 1000 fot klaring til
vindturbinene under.
Luftfartstilsynet har fastsatt krav for merking av luftfartshinder både hva gjelder innrapportering
og hindermerking. Informasjon om dette finnes på Luftfartstilsynets nettsider.
Lufttransport AS ved flygesjef Andreas Eriksson og flyoperativ avdeling har gitt følgende
tilbakemelding:
Det som er til hinder for oss i Bergen er vindkraftverk som blir satt opp i havet. Jeg kan ikke se
at dette er noe til hinder for LT (Lufttransport). I godt vær er de godt synlige. I dårlig vær har vi
ikke noe å gjøre der oppe på fjellet.
__
Jeg har gått igjennom tilgjengelig informasjon og sammenholdt det med Inn/utflygings
traseene til ENFL (Florø flyplass). Stedet ligger ca 10 Nm nord for ENFL. Approachene går
Øst/Vest og er ikke direkte berørt. Minimumshøydene på track fra Vigra direkte er 4500 fot
innenfor 10 DME FLR VOR. Denne må sannsynligvis oppjusteres uten at jeg kan se at det vil
ha noen praktisk betydning. Det samme gjelder en 14DME arc approach fra samme retning.
MSA(minimum safe altitude) er for øvrig 6500 i denne sektoren. Selv om det kan etableres
/justeres tilfredsstillende minimumshøyder så er det klart det er negativt med ett slikt anlegg
så nær en flyplass. Jeg vil anta det vil kunne generere turbulens i tillegg til å legge
begrensninger i forhold til visuelle innflygninger. Når det er sagt så kan jeg ta med at ENFL
ikke er en flyplass vi bruker ofte.
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Luftambulansetjenesten ved leder Øyvind Juell har gitt følgende tilbakemelding:
Etter en intern runde hos oss har vi lite å bidra med. Det viktigste er at våre operatører (Norsk
Luftambulanse AS, Lufttransport AS og 330 skvadron) får uttale seg. Det vet jeg de får.
Vårt generelle syn er at alle luftfartshindre kan være en potensiell sikkerhetsrisiko for
ambulansehelikoptre. I dette tilfellet er det så vidt vi vet ingen faste ruter som går i det aktuelle
området. Derfor er ikke sikkerhetsrisikoen vurdert som veldig høy.

144

Oppdrag 145191; ibi

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

Sweco Norge AS

Norsk Luftambulanse henviste til Luftambulansetjenestens uttalelse om saken.
Oppsummert: Vindkraftverket planlegges forholdsvis nær Florø lufthavn, men vurderes heller
ikke å være til hinder for annen lufttransport. For lavt flygende fly og helikopter er generelt sett
alle hindringer som kunstig bygges over terreng, en hindring for flytrafikken. Dette gjelder
spesielt ved ambulanseflyging med helikopter som må være klart til å hente pasienter på et
hvilket som helst sted. Luftambulansetjenesten har imidlertid ingen faste ruter som går over
Guleslettene. Sikkerhetsrisikoen er derfor ikke vurdert som spesielt høy.

11.4.2

Virkninger for kommunikasjonssystemer

Selskapet Norkring er et utbyggings- og driftsselskap for storskalainfrastruktur innen
kringkasting. Det ble skilt ut fra NRK i 1996 med 40 % eierandel til Televerket, og i 1999
kjøpte Telenor resten av NRKs eierandel i selskapet. Norkring har bygget ut og eier
infrastruktur for digital-TV og radio (FM, DAB, AM). Norkring ved Harald Loktu er kontaktet for
vurdering av mulige virkninger for mottaksforhold for radio- og TV-signaler. Norkring skriver i
e-post til Sweco av 19. mai 2011:
Guleslettene vindkraftverk. Påvirkning på kringkastingssignaler fra radio og TV.
Dette området ligger mellom senderpunktene Bremanger og Brandsøyåsen i Florø.
Områdene på nordsiden av anleggsområdet blir dekket fra hovedsenderen på Bremanger,
mens områdene på sørsiden blir dekket fra senderen i Florø.
Vi kan derfor ikke se at dette vindmølleprosjektet, som vist i tilsendte vedlegg, har noen
vesentlig innvirkning på mottak av kringkastingssignaler i området. Det samme gjelder for
radiolinjesambandene.
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Hvis det i ettertid likevel viser seg at noen seere i området skulle få problemer med mottak av
kringkastingssignaler, ønsker Norkring å komme tilbake til saken og vil da kreve at utbygger
finansierer nødvendige tilleggsstasjoner for å rette opp den manglende dekningen. Dette vil
også gjelde radiolinjesamband.
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12

Oppsummering av konsekvensgrad

Konsekvensgrad eller kommentar er listet opp for alle vurderte tema i tabellen nedenfor
(Tabell 12-1).
Tabell 12-1. Oppsummering av konsekvensgrad for Guleslettene vindkraftverk.

Fagtema

Konsekvensgrad / kommentar

Landskap

Stor/middels negativ konsekvens

Kulturminner og kulturmiljø

Middels negativ konsekvens

Friluftsliv

Stor negativ konsekvens

Biologisk mangfold samlet

Middels negativ konsekvens

Naturtyper
Fugl

Ubetydelig til liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens

Annen fauna

Liten negativ konsekvens

Flora

Liten negativ konsekvens

Inngrepsfrie naturområder

Tiltaket medfører bortfall av til sammen 33,9 km2 inngrepsfrie
områder

Støy

1 registrert fritidsbolig/hytte/seter har beregnet støynivå over
anbefalt grense på 45 dBA

Skyggekast og

Ingen boliger berøres av skyggekast. En hytte kan bli berørt.

refleksblink

Refleksblink vurderes som ubetydelig.

Annen forurensning

Krav til entreprenører samt oppfølgende kontroller forebygger
forurensingsfaren. Liten fare for forurensning i driftsfasen.

Verdiskaping

Middels positiv konsekvens for kommunal økonomi og
lokalt/regionalt næringsliv

Reiseliv

Liten/middels negativ konsekvens

Landbruk

Ubetydelig/(liten positiv) konsekvens

Luftfart og

Kun små ulemper for luftfart. Sannsynligvis ingen for

kommunikasjonssystemer

kommunikasjonssystemer
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*Den samlede vurderingen av konsekvensgrad er en skjønnsmessig sammenstilling av konsekvensene
i de ulike delområdene. Vindkraftverkets nærområder er tillagt større vekt enn områder lenger unna.
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13

Oppsummering av forslag til avbøtende tiltak

Her følger en oppsummering av alle foreslåtte avbøtende tiltak, sortert under de temaene de
er foreslått for.

13.1

Landskap

Tiltak i anleggsperioden
I anleggsfasen er det avgjørende å unngå terrengskader ved kjøring og transport. Ved en
eventuell konsesjon fastsetter NVE vilkår om at det skal utarbeides en miljø- og transportplan.
I denne planen, som skal godkjennes av NVE, legges det føringer for anleggsarbeidene i
henhold til NVEs veiledning. Miljø- og transportplanen sikrer at turbinleverandøren/
entreprenøren innarbeider nødvendige miljøhensyn i arbeidet, herunder sikring av
vegetasjon/naturmark i utbyggingsperioden, tilpasning av infrastruktur til landskapet,
revegetering og istandsetting.
Revegetering vil være en utfordring i dette prosjektet, da det finnes svært lite karplanter i
planområdet, som er preget av et blokkhav med stein. Tradisjonell revegetering vil oppfattes
som et fremmedelement i dette steinlandskapet. Det bør derfor arbeides med prinsipper for å
legge eksisterende blokkstein tilbake i veifyllinger og andre områder med inngrep. Dette kan
bidra til at veianlegg og turbinoppstillingsplasser får en mer naturlig tilpasning til terrenget.
Reduksjon av planområdet og detaljplasseringer av turbiner
Guleslettene vindkraftverk ligger på et grovkupert fjellplatå med bratte kanter. Visualiseringene
viser at det er turbinene som står nærmest kanten av platået som vil forårsake de største
visuelle virkningene. Fjerning eller flytting av turbin 6, 7 og 17 vil redusere
landskapsvirkningene i delområdet Botnane. Dette vil redusere samlet konsekvensgrad i dette
delområdet til liten negativ konsekvens.
Turbintype, detaljering og landskapstilpasning
Siden Guleslettene vindkraftverk er planlagt på et fjellplatå preget av blokkhav, vil det i store
deler av planområdet være lite hensiktsmessig med revegetering. I detaljplanleggingen bør
det arbeides med hvordan veier, turbinoppstillingsplasser osv. kan tilpasses terrenget ved
flytting og eventuelt stabling av blokksteiner.
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Fjellplatået på Guleslettene har i dag ingen bygninger eller tekniske anlegg. Anleggene i
tilknytning til vindkraftverket bør tilpasses byggeskikken i området. Materialbruk og
dimensjoner ved anleggene bør ha lokal forankring.
Endring av konsekvensgrad
Mindre endringer i oppstillingsmønster og flytting eller fjerning av enkeltturbiner vil kunne
redusere den visuelle virkningen lokalt, men vil ikke endre konsekvensgraden for prosjektet
samlet sett.
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13.2

Kulturminner

Inne i planområdet med turbiner og veier kan tilrettelegging av landskapet være en måte å
dempe det dominerende inntrykket som internveier og turbiner vil medføre for landskapet. Det
bør vurderes å flytte eller fjerne turbiner for å reduserer antall synlige turbiner sett fra Botnane.
Det vises til nærmere beskrivelser av avbøtende tiltak for tema landskap.

13.3

Friluftsliv

Varmestue og skiløype
GVAS foreslår å etablere varmestue med kjøkken og toalettanlegg ved østlige del av
Langevatnet som kan benyttes av turgåere i området. GVAS foreslår videre at en slik
varmestue kan inneholde oppholdsrom, kjøkken og sanitæranlegg. Grunnflaten anslås til ca.
50 m2. Etablering og drift av en eventuell varmestue skal avklares nærmere med Flora
kommune, grunneiere og lokale turlag.
Vi foreslår at det også kjøres opp løype inn hit. Dette er et mye brukt familieområde i dag, uten
spesielt mye tilrettelegging. Terrenget er lettgått, og store deler av området vil være skånet fra
vindkraftverkets påvirkning. Tiltaket vil være positivt for familier som skal på korte dagsturer,
og trolig vil bruken av dette lokalområdet øke.
Skiløyper i vindkraftverket og til Grytdalsbu
Det forventes at enkelte brukergrupper vil dra til andre steder for å oppleve urørthet og stillhet.
Det er imidlertid mulig å tilrettelegge vindkraftverket for folk som ønsker å trene. I dag benyttes
Humlestølen skianlegg ca.3,5 mil unna Florø til dette. Det foreslås at GVAS får ansvaret med
å lage et oppkjørt løypenettverk i fjellterrenget. Det vil trolig tiltrekke seg folk fra begge
kommuner som ønsker å trene.
GVAS har avtalt med grunneier å bekoste en bygging av lysløype. Det er positivt. Denne må
legges slik i terrenget at den i minst mulig grad forstyrrer utsikten fra andre fjellområder. Lyset
må være slukket om natten.
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Flora turlags ubetjente hytte, Grytdalsbu, ligger nær Magnhildskaret. Det foreslås at man
vurderer muligheten og interessen lokalt for at GVAS dekker oppkjøring av løype også til
denne hytta. Dette vil sannsynligvis øke bruken vinterstid.
Merking av turrute
Vindkraftanlegget er plassert slik at den forringer en mye brukt og merket turrute mellom
Grytdalsbu og Årebrot. I samråd med Flora turlag bør GVAS bidra til at en annen turrute kan
merkes tilsvarende, dersom turlaget har slike ønsker.
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Funksjonshemmede bør få mulighet til å låne nøkkel til bommen for å benytte seg av veinettet
i kraftverksområdet. I tillegg anbefales det at GVAS lager enkle utsiktspunkt og noen
fiskeramper, slik at funksjonshemmede får muligheten til å fiske i enkelte fjellvann.
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Ramsdalsheia
Med antagelse om at vindkraftanlegget kan øke presset på Ramsdalsheia ca. 3,5 mil øst for
Florø, foreslås det at GVAS bidrar til enkel tilrettelegging i dette området, dersom
organisasjoner og kommuner ønsker dette. Det kan være tilrettelegging med parkering,
toalett, merking av løyper etc. Som et kompenserende tiltak for utbygging av vindkraftverket,
bør kommunene vurdere om Ramsdalsheia skal sikres som friluftsområde. Dette kan gjøres
gjennom erverv eller ved bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel.
Fond til turlag
Dersom vindkraftverket realiseres vil spesielt Flora, men også Keipen turlag, få forringet
turmulighetene sine, siden begge normalt arrangerer turer på Guleslettene. Det foreslås derfor
en årlig kompensasjon til turlagene, slik at de får større økonomisk handlefrihet til å oppsøke
andre turområder, samt gjøre enkel tilrettelegging og markedsføring når det er behov for det.
Fjerning av turbinpunkter
Det er den østre delen av vindkraftverket som er mest i bruk til friluftsformål. Det foreslås
derfor at vindturbinene konsentreres i området vest for Langhamrane, og at turbinene øst for
Langhamrane fjernes. Dette gir en redusert konsekvensgrad for friluftsliv; middels til stor
negativ.
Generelt om konsekvens av vindkraftverket
På grunn av at verdien i dette området er høy, må påvirkningens omfang reduseres betydelig
før dette vil gi seg utslag i endret konsekvensgrad. Hvert enkelt tiltak vil likevel være positivt
for friluftslivet i området. Dersom samtlige tiltak gjennomføres, vil påvirkningens omfang
reduseres betydelig. Da vil påvirkningen på de mest brukte områdene i hovedsak være knyttet
til visuell påvirkning mot vest og noe støy. Dette vil dermed gi en middels negativ konsekvens
for friluftsliv.

13.4

Biologisk mangfold

Anleggsperiode utenom sårbare arters hekkeperiode
Anleggsarbeidet nær kongeørnreiret bør legges utenom hekkesesongen. Det bør derfor
gjennomføres i perioden september- februar, eller så sent i hekketiden som mulig.
Helikoptertrafikk bør ikke gå i området over reiret. Dersom ikke kongeørna benytter
reirlokaliteten dette året er det ikke nødvendig å ta slike hensyn.
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Veibygging
Under veibygging bør man unngå drenering av større myrområder og bekker som gir endrete
vannstandsforhold i vann og tjern. Det anbefales også at det fastsettes en lav fartsgrense for å
hindre påkjørsel av vilt i planområdet. Fartsgrensen bør gjelde både i anleggs- og driftsfasen.
Flytting/fjerning av turbiner
Konsekvensen for hekkende kongeørn på den kjente lokaliteten kan reduseres noe ved å
fjerne turbinene nærmes reiret, slik at nærjaktområdet og inn- og utflyvingsområdet ikke
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berøres av utbygging (annet enn eventuelt vei). Dersom syv turbiner (hvilke turbiner beskrives
i notat unntatt offentlighet) innen en radius på 1,5 km fjernes, vil dette trolig redusere
kollisjonsrisikoen og forstyrrelseseffekten betydelig.
Konsekvensen for trekkende fugl (i nord-sør-retning) kan reduseres dersom en unngår å
plassere turbiner i søkk/daler eller på pass som kan være naturlige ledeveier. Dette bør gjøres
i samråd med fagekspertise på fugl.
Dersom fjerning av turbiner for kongeørn og justeringer for trekkfugl gjennomføres vil trolig
påvirkningen kunne reduseres fra middels negativ til liten til middels negativ. Dette gir endret
konsekvensgrad for fugl fra middels negativ til liten til middels negativ.
13.4.1

Forslag til nærmere undersøkelser for biologisk mangfold

Det er noe usikkerhet knyttet til kongeørnreiret. I forkant av detaljplanleggingen av vindkraftverket anbefales det derfor å gjennomføre nærmere feltundersøkelser for å avklare status for
reirlokaliteten. Undersøkelser bør gjøres over minst to hekkesesonger, dersom hekking ikke
påvises første sesong.

13.5

Skyggekast

For hytta som teoretisk sett kan bli forstyrret av skyggekast, foreslås det at
det etableres en dialog med eier og gjøres en nærmere vurdering av forventet
konfliktpotensial i lys av faktorer som bruksmønster, plassering av soveromsvindu,
skjermende topografi og vegetasjon, m.m. Avbøtende tiltak kan være for eksempel
solskjerming av vinduer på den berørte hytta.

13.6

Forurensning

Potensielt forurensende aktiviteter og utstyr som bør lokaliseres utenfor nedbørfelt for sårbare
vannressurser:
Tankanlegg for drivstoff og olje
Tanking og oljeskift på mobile maskiner og kjøretøy dersom praktisk mulig
Oppstilling av anleggsmaskineri etter endt arbeidsdag/oppdrag dersom praktisk mulig
Store deler av veier og turbiner
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Utstyr som samler opp eventuelt søl ved kilden bør installeres.
Utstyr for å samle opp søl som eventuelt har kommet ut til grunnen eller til vann og mannskap
for å håndtere dette bør være lett tilgjengelig.
Det bør planlegges for å kunne avskjære deler av nedbørfelt for å forhindre at eventuell
forurensning når viktige resipienter.
Sikring av veier mot utforkjøring og krav om lav fart.
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Sperring av veier med bom for å hindre at uvedkommende foretar seg handlinger som kan
føre til forurensning.
Tiltakene over vil redusere risikoen for forurensning noe, men for å eliminere risikoen må alle
tekniske inngrep (vindturbin 40 og 41 og veier) legges utenfor nedslagsfeltet.

13.7

Landbruk
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Det bør tas hensyn til at det er dyr på beite i området. Anleggsområder bør holdes
ryddig og farlig/giftig utstyr og avfall må oppbevares på en sikker måte både i anleggsog driftsfasen.
Det bør ikke benyttes giftige byggematerialer som kan skade dyr dersom de for
eksempel slikker på dem.
Dersom det er mulig å slippe storfe på en alternativ beitemark vil de negative
konsekvensene kunne reduseres noe.
Arealer beslaglagt som følge av veier, vindturbiner, trafo, servicebygg osv. bør
minimeres, slik at minst mulig beiteareal går tapt.
Midlertidige anleggsområder tilbakeføres og tilrettelegges for reetablering av
vegetasjon etter at anleggsarbeidet er ferdig.

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

151

Oppdrag 145191; ibi

rao4n2 2008-01-23

14

Referanser

14.1

Litteratur

Bevanger, K., Clausen, S., Dahl, E. L., Flagstad, Ø., Follestad, A., Gjershaug, J. O.,
Halley, D., Hanssen, F., Hoel, P. L., Jacobsen, K.-o., Johnsen, L., May, R., Nygård,
T., Pedersen, H. C., Reitan, O., Steinheim, Y. og Vang, R., 2008. ”Pre- and postconstruction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway”.
Progress Report 2008. NINA Report 409.
Bevanger, K., Berntsen, F., Clausen, S., Dahl, E.L., Flagstad, Ø. Follestad, A., Halley, D.,
Hanssen, F., Johnsen, L., Kvaløy, P., Lund-Hoel, P., May, R., Nygård, T., Pedersen,
H.C., Reitan, O., Røskaft, E., Steinheim, Y., Stokke, B. og Vang, R., 2010. Pre- and
post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway
(BirdWind). Report on findings 2007-2010. - NINA Report 620. 152 pp.
Bevanger, K., 2011. Kraftledninger og fugl. Oppsummering av generelle og nettspesifikke
problemstillinger. - NINA Rapport 674. 60 s.
Bremanger kommune 2010. Budsjett 2011. Handlingsplan 2011-2014. Fremlegg fra finans.
Bremanger kommune, Bremanger.
Bremanger kommune 2011. Kommuneplanen sin samfunnsdel 2012-2022. Planprogram
(høyringsframlegg). Bremanger kommune.
Bremanger kommune. 2011. Bremanger Turboka. Walking guide. I samarbeid med Keipen
turlag.
Christensen, T.K. go Hounisen, J.P., 2005: Investigations of migratory birds during
operation of Horns Rev offshore wind farm. Annual status report 2004. Commissioned by
Elsam Engineering A/S. National Environmental Research Institute. 35 pp.
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. og
Systad, G. H., 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En
screening av potensielle konfliktområder - NINA Rapport 557. 100 s.
Desholm, M. og Kahlert J., 2005: Avian collision risk at an offshore wind farm. Biology
Letters 2005
Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11, 2. utgave 2000.
Direktoratet for naturforvaltning, 2001. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-Håndbok
15.
Direktoratet for naturforvaltning, 2001. Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og
bygningsloven. DN-håndbok 18.
Direktoratet for naturforvaltning, 2004. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
DN-håndbok 24.
Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk
mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2006 – oppdatert 2007.
Erickson, W. P., Johnson, G. D., Strickland, M. D., Young, D. P. Jr., Sernka, K. J. og
Good, R. E., 2001. Avian Collisions with Wind Turbines: A summary of Existing Studies
and Comparisons to Other Sources of Avian Collision Mortality in the United States.
national Wind Coordinating Committee (NWCC) Resource Document.

152

Oppdrag 145191; ibi

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

rao4n2 2008-01-23

Sweco Norge AS

Faarlund, N. 1991. Støy og stillhet i friluftsliv. Statens Forurensingstilsyn, rapport 92:39.
Fremstad, E. og Moen, A. (red.) 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. – NTNU
Vitenskapsmuseet Rapp. bot. Ser. 2001-4.
Flora kommune 2010. Flora kommune: Budsjett og handlingsprogram 2011, økonomiplan
2011-2014, revidert budsjett 2010. Flora kommune, Florø.
Follestad, A. Reitan. O., og Nygård, T. 2005. Havørnstudier på Smøla 2004. NINA notat.
Førde, E., E: Holmelin, G. Klavenes og E.H. Riise 2010. Regionale og lokale ringvirkninger
av vindkraftutbygging. Rapport nr. 09-165-1. Ask rådgivning.
Jacobsen, C-O og Røv, N., 2007. Hubro på Sleneset og vindkraft – NINA Rapport 264.
Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.) 2010. Norsk Rødliste for arter
2010 – The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken.
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2002. Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der
optischen Immissionen von Windenergieanlagen, (WEA-Schattenwurf-Hinweise), Essen.
Langston, R.H.W. og Pullam, J.D. 2003. Wind farms and Birds: An analysis of the effects of
wind farms on birds, a guidance on environmental assessment criteria and site selection
issues. Report written by BirdlLife International on behalf of the Bern Convention.
Leddy, K.L., Higgins, K.F., & Naugle, D.E. 1999. Effects of wind turbines on upland nesting
birds in conservation reserve program grasslands. - Wilson Bulletin 111: 101-104.
Madsen, J. og Boertmann, D., 2008. Animal behavioral adaptation to changing landscapes:
spring-staging geese habituate to wind farms. Landscape Ecology: 23, 1007 – 1011.
Miljøministeriet 1999. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af
vindmøller, Det danske Miljøministeriets veileder til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om
planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret).
Miljøverndepartementet og Olje og energidepartementet, 2007. Retningslinjer for
planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. T-1458
Miljøverndepartementet 2005. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442 med veileder TA2115.
Moen, A., 1998. Nasjonalatlas for Norge: vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss.
Myhre, B&B. 1976. Norges forhistorie.
Naturvardsverket, 2008. Vindkraftens Miljöpåverkan. Resultat från forskning 2005 – 2007
inom kunskapsprogrammet Vindval.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 2007. Visualisering av planlagte
vindkraftverk. NVE-veileder 5/2007
NVE 2009a. Guleslettene vindkraft AS – Guleslettene vindkraft, Bremanger og Flora
kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. Brev fra NVE til Guleslettene vindkraft AS,
datert 2. juli 2009. NVEs ref: NVE 200704834-47 ke/sbja
NVE 2009b. Meldinger om vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner. Sammenfatning av
høringsuttalelser og vurdering av utredningsbehov. NVE, Oslo.
Orloff, S. og Flannery, A., 1992. Wind turbine effects and avian activity, habitat use and
mortality in Altamo Pass and Solano County wind resource areas, 1989-1991. California
Energy Commision.
Ottesen, G., Postmyr, E. og Irgens, M. (red), 2010. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan
for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. Havforskningsinstituttet.

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU

153

Oppdrag 145191; ibi

Petersen, I. K., Christensen, T. K., Kahlert, J. Desholm, M. og Fox, A. D., 2006. Final
results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark.
NERI Report.
Puschmann O. 2005. Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45
landskapsregioner. Rapport 10/2005.
Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning 2007. Strategi for arbeidet med
landskap.
Riksantikvaren, 2005. Kulturminneinteresser og vindkraftutbygging
Rudsengen, A. 2005. Opptur. 267 fotturar i Sogn og Fjordane. Selja forlag.
SEO/Birdlife, 1995. Effects of wind turbine power plants on the avifauna in the Campo de
Gibraltar region, Summary of final report commissioned by the Environmental Agency of
the regional Government of Andalusia. Unpublished.
Selfors, A. og Sannem, S. 1998. Vindkraft – en generell innføring. NVE Rapport 19 - 1998
Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 2009. Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet
og folkehelse 2010 – 2013. Vedtatt i Fylkestinget 13.10.2009.
Sogn og Fjordanes Fylkeskommunes fylkesdelplan for arealbruk i Sogn og Fjordane
(vedtatt 18.10.2000). http://kart.sf-f.kommune.no/fdpareal/.
St.meld. Nr. 71 (1972-73). Om friluftslivet.
St.meld. nr. 39 (2000-01). Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet. Miljøverndepartementet.
Statens Forurensingstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning 1994. Støy i frilufts- og
rekreasjonsområder. TA-1146/1994.
Statens Forurensingstilsyn 2005. Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen). TA-2115/2005.
Statens vegvesen, 2006. Konsekvensanalyser. Veiledning. Håndbok 140.
Stavang, H. J., 1999. Flora kulturhistorisk vegvisar.
Svihus, Å., 2006. Bremanger bygdebok band II, Gards og ættesoge.
Systad, G., Hanssen, S. A., Anker-Nilssen, T. og Lorentsen, S.-H., 2007. Særlig Verdifulle
Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet – NINA Rapport 230. 54 s.
Trømborg, D. 2006. Geologi og landformer i Norge. Landbruksforlaget.
Uttakleiv, L. A. 2009.Landskapskartlegging av kysten av Sogn og Fjordane.
Landskapstypeklassifisering og verdisetting i samband med Fylkesdelplan for vindkraft.
Aurland Naturverkstad AS. Rapport 7-2009.
Vaagbø, O. 1992. Undersøkelse av nordmenns friluftsliv, deres naturverdier, holdninger og
atferd. FRIFO og MMI.
Zephyr 2007. Forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram: Guleslettene Vindkraftverk i
Bremanger og Flora kommuner. Zephyr AS, Sarpsborg.

rao4n2 2008-01-23

14.2

Nettsider/databaser

Artskart: http://artskart.artsdatabanken.no
Artsportalen: http://www.artsportalen.artsdatabanken.no
Bremanger kommune: https://bremanger.kommune.no
Flora kommune: https://www.flora.kommune.no
Fylkesatlas Sogn og Fjordane: http://www.fylkesatlas.no

154

Oppdrag 145191; ibi

7. juli 2011
Guleslettene vindkraftverk KU
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Miljøstatus sogn og Fjordane: http://sognogfjordane.miljostatus.no
Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn
NGU kartbase: http://www.ngu.no/kart/arealisNGU
Norges vassdrags- og energidirektorat: www.nve.no
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no/kommuner
Turistforeningen: http://www.turistforeningen.no/sognogfjordane/
www.turistforeningen.no/flora
www.turistforeningen.no/keipen
Vannmiljødatabasen: http://vannmiljo.klif.no
www.gislink.no
www.nav.no/lokalt/Sogn+og+Fjordane/
www.wikipedia.no
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Kontakter/muntlige kilder/brev

Alv Ottar Folkestad, ornitolog. Forespurt om opplysninger om trekk langs vestlandskysten.
Alvar Melvær, leder Sogn og Fjordane turlag
Andreas Eriksson, flygesjef Lufttransport AS
Anne-Karin Kleiven Rynning, kontaktperson for Grøfjellet beitelag. Bidratt med opplysninger
om beite og friluftsliv i området.
Arne Follestad, forsker terrestrisk avdeling NINA. Forespurt om opplysninger rundt vindkrafts
påvirkning på havørn i forbindelse med annen konsekvensutredning av vindkraft.
Arne Sørgulen, tidligere jaktleder for tilgrensende områder i Bremanger kommune.
Bjørn Angell-Jacobsen, kontaktperson Flora lokallag Norsk Ornitologisk Forening (sovende
lokallag). Forespurt om opplysninger om fugl i området.
Bjørn Martinussen, Bremanger kommune.
Brit Lisa Skjelkvåle, forskningsdirektør, NIVA (jobber med overvåkningsprogram for
langtransportert forurenset luft og nedbør i blant annet Langevatnet på oppdrag fra Klif).
Bidratt med opplysninger om overvåking av Langevatnet.
Gaute Losnegård, historiker og bygdebokforfatter for bygdebok for Flora. Bygdeboka er
under arbeid.
Harald Loktu, Norkring, Manager Coverage & Antenna. Bidratt med vurdering av forhold
rundt kommunikasjonssystemer.
Hildegard Strømmen Nygård, ansvarlig for reiseliv i Bremanger Hamn og Næring.
Håvard Heimtun, lokalkjent
Inger Hilde, Bremanger kommune
Jarle Hauge, driftingeniør anlegg, Bremanger kommune. Bidratt med opplysninger angående
avfallsmottak og forurensning i Bremanger kommune.
Kjartan Godø, prosjektleder Nordsjøløypene (Hovde).
Magnhild Myklebust, driftssjef teknisk, Bremanger kommune. Bidratt med opplysninger
angående avfallsmottak og forurensning i Bremanger kommune.
Magnus A. Frøyen, Flora kommune.
Margit Drivenes Klovfjell, Flora kommune.
Oddmund Leirvik, lokalkjent.
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Olav Rommetveit, daglig leder Guleslettene Vindkraft AS og Zephyr AS
Reidulf Refsnes, tjenesteleder, Flora Kommune. Bidratt med opplysninger angående
drikkevann, avfallsmottak og forurensning i Flora kommune.
Rune Kristiansen, fagansvarlig vann og avløp, Flora kommune. Bidratt med opplysninger
angående drikkevann, avfallsmottak og forurensning i Flora kommune (brev 13.5.2011).
Rune Nordbotten, grunneier og lokalkjent. Bidratt med opplysninger om flora, fauna og annet
i prosjektområdet.
Rune Olsbø, har foretatt årlig rypetelling i området for Grøfjellet utmarkslag de siste årene.
Bidratt med opplysninger om rype og annen fauna i planområdet.
Tore Larsen, rådgiver Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Bidratt med
diverse informasjon om området.
Wenni Irene Hansen, ansvarlig for reiseliv i Flora kommune.
Øyvind Heimtun, leder Grøfjell utmarkslag. Bidratt med opplysninger om området.
Øyvind Juell, leder Luftambulansetjenesten
Åge Tansøy, lokal kjentmann, tidligere leder i Grøfjellet utmarkslag. Bidratt med opplysinger
om området.
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Vedlegg 1. Fastsatt utredningsprogram for Guleslettene
vindkraftverk

Norges
vassdrags-og
energidirektorat
N V E

Middelthuns gate 29

Guleslettene vindkraft AS
Postboks 17
1701 SARPSBORG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no
Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

02 JUL
2009

Vår dato:
Vår ref.: NVE 200704834 —47 ke/sbja
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Sissel Belgen Jakobsen
22 95 90 98

Guleslettene vindkraft AS —Guleslettene vindkraftverk, Bremanger og
Flora kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.
NVE viser til Guleslettene vindkraft AS sin melding av 27.4.2007, mottatte høringsuttalelser og våre
vurderinger i vedlagte "bakgrunn for utredningsprogram" av i dag.
Guleslettene vindkraft AS planlegger å bygge et vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil
180 MW. Det planlegges 35-75 vindturbiner i planområdet. Guleslettene vindkraft AS har meldt
nettilknytning av vindkraftanlegget separat til NVE.
I medhold av forskrift om konsekvensutredninger av 1.4. 2005, fastsetter herved Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) et utredningsprogram for Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora
kommuner, Sogn og Fjordane fylke. Virkninger av vindkraftverket med tilhørende infrastruktur,
heretter kalt "tiltaket", skal utredes. NVE har forelagt utredningsprogrammet for
Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 § 7.
For at det planlagte vindkraftverket skal få en optimal utforming, er det viktig at det legges opp til
fleksibilitet når det gjelder type, antall og detaljplassering av vindturbinene. Fleksibilitet er en
nødvendig forutsetning for at tiltakshaver skal kunne utnytte konkurransemulighetene i
leverandørmarkedet og optimalisere produksjonen i planområdet. Utredningene som skal
gjennomføres skal baseres på den utfoimingen av vindkraftverket som tiltakshaver mener er mest
sannsynlig.
Konsekvensutredningen skal i nødvendig utstrekning omfatte de punktene som er skissert i
vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005. På bakgrunn av forskriften, forslag
til utredningsprogram, innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger fastsetter NVE følgende
krav til innholdet:
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1. Tiltaksbeskrivelse
Beskrivelse og begrunnelse for tiltaket
•

Det skal kort begrunnes hvorfor tiltaket omsøkes. Herunder skal tiltakshaver begrunne hvorfor
Guleslettene er valgt som lokalitet.

•

Planområdet, direkte berørt areal, vindturbiner, veier, oppstillingsplasser, bygninger, kaier og
kabelfremføringer skal beskrives og vises på kart.

•

Det skal kortfattet redegjøres for hvordan vindkraftprosjektet kan vurderes som et klimatiltak.

•

Det skal gjøres en kortfattet livsløpsanalyse av vindkraftverket.

•

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap skal det gjennomføres en kortfattet sammenligning av
miljøvirkninger fra vindkraftproduksjon med miljøvirkninger fra elektrisitetsproduksjon fra andre
fornybare energikilder (for eksempel tidevannskraft, bølgekraft og vannkraft).

Vindressurser og produksjon
•

Vindressursene i planområdet skal beregnes Omfang av vindmålinger på stedet og
metodikk/modeller som ligger til grunn for den beregnede vindressursen skal fremgå av
beskrivelsen.

•

Forventet årlig elektrisitetsproduksjon skal estimeres.

•

Tiltakets antatte investeringskostnader, antall vindtimer (på merkeeffekt), drifts- og
vedlikeholdskostnader i øre/kWh og forventet levetid skal oppgis.

•

Faktorer som påvirker produksjonen skal vurderes. Ekstremvind, ising, turbulens og andre forhold
skal inkluderes i vurderingen. Dersom ising vurderes som sannsynlig skal aktuelle deteksjons- og
avisningssystemer vurderes og kostnadene ved dette angis.

Vurdering av alternativer
•

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap skal det gis en kort beskrivelse av forventet utvikling i
planområdet og tilgrensende områder dersom vindkraftverket ikke realiseres (0-alternativet).

•

Det skal kort redegjøres for om alternative utbyggingsløsninger for vindkraftverket er aktuelle.
Virkningene av aktuelle alternativer skal i nødvendig utstrekning sammenlignes.

•

Dersom det vurderes en senere utvidelse av vindkraftverket skal dette området synliggjøres på
kart.

Forholdet til andre planer
•

Forholdet til kommunale eller fylkeskommunale planer skal beskrives. Eventuelle fylkesdelplaner
for vindkraft, verneplaner for kulturminner og rikspolitiske retningslinjer for planområdet eller
andre områder som indirekte berøres av tiltaket, skal inkluderes.

•

Tiltakets mulige virkninger for områder som er vernet eller planlagt vernet etter naturvernloven,
kulturminneloven og/eller plan- og bygningsloven, og vassdrag vernet etter Verneplan for
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vassdrag, skal kortfattet beskrives. Det skal vurderes hvordan tiltaket eventuelt vil kunne påvirke
verneformålet.
•

Det skal redegjøres for andre planer om vindkraftverk som er lokalisert mindre enn 20 km fra
tiltaket.

•

Det skal gis en oversikt over eventuelle offentlige og private tiltak som vil være nødvendige for
gjennomføringen av tiltaket.

•

Det skal oppgis om tiltaket krever tillatelser fra andre offentlige myndigheter enn NVE.

Infrastruktur og nettilknytning
•

Transportbehovet i anleggs- og driftsfasen skal beskrives.

•

Behovet for uttak/deponering av masser i forbindelse med bygging av adkomstvei og veier
mellom vindturbiner skal beskrives. Det skal kort vurderes hvor eventuelle masser skal hentes fra
eller deponeres.

•

Kapasitetsforholdene i overføringsnettet i området skal kortfattet beskrives. Eventuelle behov for
tiltak i eksisterende nett skal beskrives. Beskrivelsen skal sees i sammenheng med eventuelle
andre planer for kraftproduksjon i området. Det skal redegjøres for i hvilken grad tiltaket kan
påvirke forsyningssikkerheten og den regionale kraftbalansen.

•

Kraftledningstrase for tilknytning til eksisterende nett skal beskrives og vises på kart. Aktuelle
løsninger skal vurderes. Tilknytningspunkt, spenningsnivå, tverrsnitt, mastetyper, rydde- og
byggeforbudsbelte skal beskrives.

•

Antall bygninger som eksponeres for kraftledninger med magnetfelt over 0,4 1.1.T
i årsgjennomsnitt
skal angis. Beregningsgrunnlaget skal angis. For bygninger som eksponeres med over 0,4 liT i
årsgjennomsnitt skal mulige tiltak for å redusere magnetfelt drøftes. Det skal henvises til oppdatert
kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi.

Fremgangsmåte: I arbeidet med å finne optimale nettløsninger for vindkraftverket skal det
samarbeides med andre vindkraftaktører i området.

2. Prosess og metode
I kapittel 3 gjennomgås hva som skal utredes i forbindelse med tiltaket. NVE anbefaler at følgende
legges til grunn for konsekvensutredningen:
•

Både positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses for alle relevante tema.

•

Plantilpasninger, trasejusteringer eller andre tiltak som kan redusere mulige virkninger skal
vurderes. NVEs erfaring med behandling av vindkraftsaker er at mange typer virkninger kan
reduseres gjennom vilkår i en eventuell konsesjon om plantilpasninger og tiltak som kan redusere
ulemper. Slike vilkår fastsettes med bakgrunn i gjennomførte utredninger, høringsuttalelser og
NVEs egne vurderinger.

•

Virkningene av nettilknytningen, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser, bygninger og kaier
skal utredes for alle relevante utredningstema som er angitt i dette programmet. Trasejusteringer
og/eller andre tiltak som kan redusere mulige virkninger skal vurderes.
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•

Hvert enkelt utredningstema omtalt i kapittel 3 skal utredes separat. Temaenes innvirkning på
hverandre bør omtales der det er relevant. Så langt det er mulig skal dobbeltregistrering av
virkninger unngås. NVE legger til grunn at utredningene gjennomføres av kompetente fagmiljøer.

•

Behovet for og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket bør
vurderes for aktuelle utredningstema. Forskning og erfaringer fra etablerte vindkraftverk i inn- og
utland bør innhentes for å belyse virkninger og vurdere behovet for før- og etterundersøkelser på
relevante utredningstema.

•

NVE ber tiltakshaver om i nødvendig grad ta kontakt med regionale myndigheter og berørte
kommuner i utredningsarbeidet. Tiltakshaver oppfordres videre til å ta kontakt med NVE før
søknad med konsekvensutredning ferdigstilles og oversendes til formell behandling.

•

NVE vil anbefale at tiltakshaver under utredningsarbeidet oppretter en samrådsgruppe. Gruppen
bør bestå av representanter fra kommunen, berørte grunneiere og de antatt viktigste berørte lokale
organisasjoner. Det anbefales å avholde tre samrådsmøter: i oppstartsfasen, i midtfasen, og ved
avslutningen før konsekvensutredning og søknad sendes NVE.

•

Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven gir
veiledning for arbeidet med enkelttemaene miljø, naturressurser og samfunn. NVE anbefaler at det
brukes standard metodikk, for eksempel DNs håndbøker og NVEs veiledere, der dette anses som
relevant.

•

Det skal kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er brukt for å vurdere virkningene av
vindkraftverket. Eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av data og
metoder skal beskrives.

3. Tiltakets virkninger for miljø og samfunn
Visuelle forhold
Landskap

•

Det skal gis en kortfattet beskrivelse av landskapet i planområdet og tilgrensende områder.

•

Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke landskapsverdiene i planområdet og tilgrensende
områder (visuelt influensområde).

•

Vindkraftverket skal visualiseres fra representative steder, herunder fra bebyggelse, verdifulle
kulturminner/kulturmiljø, viktige reiselivsattraksjoner og friluftslivsområder som blir berørt av
tiltaket. Visualiseringene skal også omfatte adkomstvei, bygg og nettilknytning der dette vurderes
som viktig.

•

Det skal utarbeides ett teoretisk synlighetskart som viser henholdsvis virkningene fra nærområdet
og fra inntil 10 km fra vindkraftverket. Kartet skal omfatte en buffersone som strekker seg inntil
20 km fra vindkraftverkets ytre avgrensning.

•

De visuelle virkningene av tiltaket skal beskrives og vurderes, herunder tiltakets grad av visuell
dominans. Det skal vurderes hvordan tiltaket vil påvirke oppfatningen av landskapet og
kulturminner/kulturmiljø.

Fremgangsmåte:
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De overordnede trekkene ved landskapet beskrives i henhold til "Nasjonalt referansesystem for
landskap" (www.sko o landska .no . Beskrivelsen skal ha en detaljeringsgrad tilsvarende
underregionnivå eller mer detaljert. Konsekvensene for verdifulle og viktige områder og innslag i
landskapet skal beskrives. Verdier i landskapet og virkninger av tiltaket skal beskrives og vurderes i
form av tekst og bilder.
Ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer skal tiltakets visuelle virkninger synliggjøres fra nær
avstand (opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 3-10 km). Fotostandpunktene skal velges ut
etter anbefaling fra fagutreder for visualiseringer/landskap og i samråd med berørte kommuner. Det
teoretiske synlighetskartet skal utarbeides ved hjelp av dataverktøy som tar hensyn til topografien i
området. NVE anbefaler at det lages todimensjonale videoanimasjoner som viser vindturbinene i
bevegelse til bruk i presentasjoner av tiltaket. Visualiseringene bør utarbeides med utgangspunkt
i veilederne 5/2007 "Visualisering av planlagte vindkrafiverk" og 3/2008 "Visuell innvirkning på
kulturminner og kulturmiljø". Veilederne er tilgjengelige på NVEs hjemmeside.
Kulturminner og kulturmiljø
•

Kjente automatisk fredete kulturminner/kulturmiljø, vedtaksfredete kulturminner og nyere tids
kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet skal beskrives og vises på kart. Potensialet for
funn av automatisk fredete kulturminner skal angis. Kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi skal
vurderes.

•

Direkte virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes.

Fremgangsmåte:
Relevant dokumentasjon skal gjennomgås, og kulturminnemyndigheter skal kontaktes. Den regionale
kulturminnemyndighet er fylkeskommunen, og for områder med samiske interesser er det Sametinget.
For å få nødvendig kunnskap om forholdet til automatisk fredete kulturminner skal det foretas befaring
av person med kulturminnefaglig kompetanse. Undersøkelser som innebærer inngrep i naturen kan
kun foretas av fylkeskommunen, Sametinget, NIKU, de arkeologiske museene og sjøfartsmuseene
innenfor deres gitte ansvarsområder. Riksantikvarens "Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i
konsekvensutgreiingar" (2003) og "Askeladden kulturminnedatabase" (www.ra.no) som inneholder
oversikt over fredete kulturminner og —miljøer,kan benyttes i utredningen.

Friluftsliv og ferdsel
•

Det skal redegjøres for viktige friluftsområder som berøres av tiltaket. Dagens bruk av
planområdet og tilgrensende områder til friluftsaktiviteter skal beskrives. Planområdets potensial
som friluftslivsområde, uavhengig av dagens bruk, bør også omtales.

•

Det skal vurderes hvordan tiltaket vil påvirke bruken og opplevelsesverdien av området. Dette
gjelder for visuelle virkninger, støy, arealbeslag, tilgjengelighet og iskast.

•

Alternative friluftsområder med tilsvarende aktivitetsmuligheter og opplevelsesverdi skal kort
beskrives.

Fremgangsmåte:
Informasjon om dagens bruk av området og om altemative friluftsområder skal innhentes fra lokale
myndigheter og aktuelle interesseorganisasjoner. DNs håndbøker nr. 18 "Friluftsliv i
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven" (2001) og nr. 25 "Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder" (2004) kan benyttes i utredningen.
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Biologisk mangfold
Naturtyper
•

Naturtypene i planområdet skal beskrives.

Fugl
•

Viktige funksjonsområder som hekkeområder og trekkruter i og i nær tilknytning til planområdet
for kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter, jf. Norsk Rødliste 2006, og for arter som kan bli
spesielt berørt av tiltaket, skal beskrives. I tilfeller der eksisterende kunnskap er mangelfull skal
feltarbeid gjennomføres i relevante deler av året.

•

Det skal kortfattet vurderes hvordan tiltaket kan påvirke artenes adferd og bestand gjennom
forstyrrelser (støy, bevegelse, økt ferdsel med mer), kollisjoner (vindturbiner og kraftledninger) og
redusert/forringet leveområde (nedbygging). Vurderingene skal gjøres for både anleggs- og
driftsfasen.

Annen fauna
•

Viktige funksjonsområder i og i nær tilknytning til planområdet for kritisk truede, sterkt truede og
sårbare arter, jf. Norsk Rødliste 2006, og for arter som kan bli spesielt berørt av tiltaket, skal
beskrives.

•

Det skal kortfattet vurderes hvordan tiltaket kan påvirke vilt i området (redusert beiteareal,
barrierevirkning for trekkveier, skremsel/forstyrrelse, økt ferdsel med mer). Disse vurderingene
skal gjøres både for anleggs- og driftsfasen.

Flora
Kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter, jf. Norsk Rødliste 2006, og arter som kan bli spesielt
berørt av tiltaket, skal beskrives.
•

Det skal kortfattet vurderes hvordan tiltaket kan påvirke artene gjennom nedbygging, økt ferdsel,
drenering, med mer.

Inngrepsfrie naturområder
•

Tiltakets eventuelle påvirkning på inngrepsfrie naturområder skal beskrives kort. Eventuell
reduksjon av inngrepsfrie naturområder skal tall- og kartfestes.

Fremgangsmåte:
Informasjon skal innhentes hos lokale og regionale myndigheter, herunder Fylkesmannen, og hos
ornitologiske og botaniske fagmiljøer. Det skal i nødvendig grad gjennomføres feltundersøkelser om
naturtyper, fugleliv og annen flora og fauna. DNs håndbok nr. 13 "Kartlegging av naturtyper —
verdisetting av biologisk mangfold" (2007), DNs håndbok nr. 11 "Viltkartlegging" og "Retningslinjer
for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg" (MD og OED, 2007), kan benyttes i utredningen.
Det bør i tillegg innhentes relevante erfaringer fra andre land.

Forurensning
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Støy
•

Det skal vurderes hvordan støy fra vindturbinene kan påvirke bomiljø og friluftsliv, herunder
hvorvidt vindskygge kan forventes å påvirke støyutbredelsen. Det skal vurderes om støynivået kan
forandre seg over tid.

•

Det skal utarbeides støysonekart for vindkraftverket som viser utbredelse av støy med medvind fra
alle retninger. Bebyggelse med beregnet støynivå over Lden = 40 dB skal angis på kartet. Det skal
gjøres en kort vurdering av hvordan fremherskende vindretning vil påvirke støyutbredelsen.

Skyggekast og refleksblink
•

Det skal vurderes hvorvidt skyggekast og refleksblink fra vindturbinene vil påvirke bebyggelse og
friluftsliv. Dersom nærliggende bebyggelse blir eksponert for skyggekast, skal omfang, variasjon,
tidspunkt og varighet gjennom året og døgnet angis.

•

Det skal lages et kart som viser utbredelsen av faktisk skyggekast fra vindkraftverket. Bebyggelse
som berøres av skyggekast skal angis på kartet.

Annen forurensning
•

Mulige kilder til forurensning fra vindkraftverket i drifts- og anleggsfasen, herunder mengden av
olje i vindturbinene og lagring av olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeid, skal beskrives.

•

Avfall og avløp som ventes produsert i anleggs- og driftsfasen og planlagt avfallsdeponering skal
beskrives.

•

Tiltakets eventuelle virkninger for drikkevanns- og reservedrikkevannskilder skal beskrives.

•

Sannsynligheten for uhell og uforutsette hendelser skal vurderes. Virkninger ved eventuelle
hendelser og tiltak som kan minimere disse skal beskrives.

Fremgangsmåte:
Støyutredningene skal ta utgangspunkt i SFTs "Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging" (T-1442). Støyutbredelse og skyggekast fra vindkraftverket skal beregnes ved hjelp
av kartopplysninger og dataprogrammer. Mattilsynet og eiere/ansvarlige drivere av lokale
drikkevannselskaper bør kontaktes for innsamling av dokumentasjon om drikkevannskilder som kan
bli berørt.

Nærings- og samfunnsinteresser
Verdiskaping
•

Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i Bremanger og Flora kommuner,
herunder sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggsog driftsfasen.

Fremgangsmåte:
Lokale og regionale myndigheter bør kontaktes for innsamling av relevant informasjon.

Reiseliv
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•

Reiselivsnæringen i området skal beskrives kortfattet, og tiltakets mulige innvirkning for reiselivet
skal vurderes.

Fremgangsmåte:

Vurderingene skal bygge på informasjon innhentet hos lokale, regionale og sentrale myndigheter,
organisasjoner og reiselivsnæringen. Erfaringer fra andre områder i Norge og eventuelt andre land bør
innhentes.
Landbruk
•

Tiltakets eventuelle virkninger for jord- og skogbruk, herunder beite, skal vurderes. Direkte
arealtap skal beskrives. Endret eller redusert bruk av arealer skal vurderes.

Fremgangsmåte:

Lokale og regionale landbruksmyndigheter bør kontaktes for innsamling av informasjon om dagens og
planlagt arealbruk.
Luftfart og kommunikasjonssystemer
•

Det skal vurderes om tiltaket kan påvirke mottakerforhold for TV- og radiosignaler hos
nærliggende bebyggelse.

•

Det skal gjøres rede for tiltakets eventuelle påvirkning på omkringliggende radaranlegg,
navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten.

•

Tiltakets eventuelle påvirkning på inn- og utflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser
skal beskrives kort.

•

Det skal vurderes om vindkraftverket og tilhørende kraftledninger utgjør andre hindringer for
luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og helikopter.

Fremgangsmåte:

Avinor, ved flysikringsdivisjonen, bør kontaktes for vurdering av tiltaket. Aktuelle operatører av
lavtflygende fly og helikopter bør også kontaktes. Norkring bør kontaktes for innsamling av
informasjon om mulige virkninger for mottaksforhold for radio- og TV-signaler

4. Formidling av utredningsresultatene
Konsekvensutredningen skal foreligge samtidig med konsesjonssøknad etter energiloven, og vil bli
sendt på høring sammen med søknaden. Konsekvensutredning og søknad skal gjøres tilgjengelig på
Internett. NVE gjennomfører høring av søknader elektronisk, og all dokumentasjon må derfor sendes
NVE digitalt. NVE kan kontaktes for å avtale antall papireksemplarer.
Tiltakshaver skal utforme et kortfattet sammendrag av konsekvensutredningen beregnet for offentlig
distribusjon, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8. NVE anbefaler at det utformes en enkel
brosjyre.
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Vedlegg 3. Metodikk for konsekvensutredning
1) Landskap
2) Kulturminner
3) Friluftsliv
4) Biologisk mangfold
5) Konsekvensvifte

Vedlegg 3-1. LANDSKAP – kriterier for vurdering av verdi
og omfang
Kriterier for vurderinger av landskapsbildets verdi (Statens vegvesen 2006).
Områder der
naturlandskapet er
dominerende

Liten verdi
Områder med reduserte
visuelle kvaliteter.

Middels verdi
Områder med visuelle kvaliteter
som er typiske/representative for
landskapet i et større
område/region.

Stor verdi
Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region.
Områder der landskapet er
unikt i nasjonal sammenheng.

Områder i
spredtbygde strøk

Områder med reduserte
visuelle kvaliteter.
Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen
gir et mindre godt totalinntrykk.

Områder i by og
tettbygd strøk

Områder sm bryter med
byformen og utgjør et mindre
godt totalinntrykk
Områder som har reduserte
eller dårlige visuelle kvaliteter
eller utgjør et mindre godt
totalinntrykk

Områder med visuelle kvaliteter
som er typiske/representative for
landskapet i et større
område/region.

Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter, som er
uvanlige i et større
område/region.

Landskap og bebyggelse/anlegg
med vanlig gode visuelle kvaliteter.

Områder hvor
bebyggelse/anlegg til sammen
gir et spesielt godt eller unikt
totalinntrykk.

Områder med vanlig gode visuelle
kvaliteter

Områder som forsterker
byformen og utgjør et spesielt
godt totalinntrykk

Områder som er tilpasset
byformen og gir et vanlig godt
totalinntrykk

Områder som har spesielt
gode visuelle kvaliteter eller
utgjør et spesielt godt
totalinntrykk

Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for landskapsbilde (modifisert etter håndbok 140 (Statens
vegvesen 2006).
Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet omfang

Middels
negativt
omfang
Tiltaket vil
stedvis være
dårlig
tilpasset eller
forankret til
landskapets/
stedets form
og elementer

Stort
negativt
omfang
Tiltaket vil
være dårlig
tilpasset eller
forankret til
landskapets/
stedets form
og elementer

Tiltakets
lokalisering

Neppe aktuell
kategori

Tiltaket vil stedvis
framheve
landskapets/stedets
form og elementer,
og tilføre landskapet
nye kvaliteter

Tiltaket vil stort
sett være
tilpasset/forankret
til landskapets/
stedets form og
elementer

Tiltakets
dimensjon/skala

Tiltaket vil erstatte
eller endre eksisterende inngrep
slik, at tiltaket vil
stå i et harmonisk
forhold til
landskapets skala

Tiltaket vil erstatte
eller endre
eksisterende inngrep
slik at tiltaket vil stå i
et noe mer harmonisk
forhold til landskapets
skala

Tiltakets
dimensjon vil stort
sett stå i et
harmonisk forhold
til landskapets
skala

Tiltakets
dimensjon vil
stå i et lite
harmonisk
forhold til
landskapets
skala

Tiltakets
dimensjon vil
sprenge landskapets skala

Tiltakets
utforming

Tiltakets utforming
vil framheve omgivelsenes
kvaliteter/særpreg

Tiltakets utforming vil
styrke omgivelsenes
kvaliteter/særpreg

Tiltakets utforming
vil stort sett være
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets
utforming vil
stedvis være
dårlig
tilpasset
omgivelsene

Tiltakets
utforming vil
være dårlig
tilpasset
omgivelsene

Vedlegg 3-2. KULTURMINNER – begrepsavklaring og
kriterier for vurdering av verdi og omfang
Kulturminner og kulturmiljø
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50, sist endret 31.01.2003 (Kml) definerer begrepene
kulturminne og kulturmiljø på følgende måte:
”Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet
eller sammenheng.”
I utredningen skilles det mellom nyere tids kulturminner og automatisk fredete kulturminner. Kml § 2
spesifiserer automatisk fredete kulturminner som alle kulturminner fra forhistorisk tid og inntil år 1537
(også kalt fornminner)samt stående bygninger og anlegg eldre enn 1650. I tillegg til selve
kulturminnet/-miljøet gjelder den automatiske fredningen også en minimumssone på 5 meter omkring.
I henhold til Kml § 3 er det forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner. Utredningen skal
bidra til å kartlegge kjente fornminner og vurdere potensialet for funn av ikke kjente automatisk fredete
kulturminner under markoverflaten. Dersom slike kan påvises innen planområdet omfattes tiltaket av
undersøkelsesplikten med hjemmel i Kml § 9. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for
gjennomføring av undersøkelsesplikten. Kml forutsetter at tiltakshaver bekoster disse. Dersom det er
umulig å unngå konflikt med automatisk fredete kulturminner må det søkes dispensasjon fra
fredningen (jf Kml § 8). Riksantikvaren er frigivende myndighet. Kulturminner yngre enn 1536 og
stående bygninger yngre enn 1650 defineres som nyere tids kulturminner. I motsetning til fornminnene
er nyere tids kulturminner ikke automatisk fredet, men kan vedtakfredes etter Kml § 15. Hele
kulturmiljøer kan også fredes, etter Kml §§ 19 og 20. Områder med stor kulturhistorisk verdi kan gis et
formelt vern etter Plan- og bygningsloven, blant annet gjennom regulering til spesialområde vern (Pbl
§ 25.6).
Kulturlandskap
Begrepet ”kulturlandskap” er ikke definert i Kml. En vanlig definisjon av begrepet er
Menneskeformede landskap som inneholder biologiske og kulturhistoriske element (som regel
jordbrukslandskapet). Kulturlandskapslokaliteter med kun botaniske verdier er ikke vurdert i fagrapport
kulturminner og kulturmiljø. Det vises i stedet til fagrapport naturmiljø.
Tidsrammer knyttet til vernestatus som er brukt i utredningen
Vernestatus
Periode
Underperiode
Dateringer
Automatisk fredete
kulturminner

Nyere tids
kulturminner

Steinalder

Bronsealder
Jernalder
Middelalder
Nyere tid

Eldre (mesolittisk tid)
Yngre (neolittisk tid)
Eldre
Yngre

8.000 f. Kr. – 4.000 f.Kr.
4.000 f.Kr. – Kr. f.
1800 f.Kr. – Kr. f.
Kr. f. – 550 e. Kr.
550 e. Kr. – 1050 e. Kr.
1050 e. Kr. – 1537 e. Kr.
1537 e. Kr. – 2.000 e. Kr.

Hoved- og delverdier brukt ved verdivurdering av kulturminner og kulturmiljø (basert på RA
2001, 2003).
Opplevelsesverdi
Identitetsverdi
Symbolverdi
Estetisk verdi
(Arkitektonisk/
kunstnerisk verdi)
Autentisitet

Kunnskapsverdi
Representativitet
Historisk/vitenskapelig
kildeverdi
Alder
Variasjon/mangfold
Autentisitet
Typisk-sjeldenhet
Tidsdybde

Bruksverdi
Miljøverdi
Bruksressurser
Økologisk verdi
Næringsverdi
Pedagogisk verdi

Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø. Hentet fra Håndbok 140, figur 6.18.
(Statens vegvesen 2006).
Type kulturmiljø
Fornminner/samiske
kulturminner
(automatisk fredet)

Kulturmiljøer knyttet
til primærnæringene
(gårdsmiljøer/fiskebruk/ småbruk og
lignende)

Tekniske og
industrielle
kulturmiljøer og rester
etter slike (industri,
samferdsel)
Andre kulturmiljøer
(miljøer knyttet til
spesielle
enkeltbygninger,
kirker, kulturlandskap,
parker og lignende)

Liten verdi
- Vanlig forekommende
enkeltobjekter ute av opprinnelig
sammenheng.

- Miljøet ligger ikke i opprinnelig
kontekst.
- Bygningsmiljøet er vanlig
forekommende eller inneholder
bygninger som bryter med
tunformen.
-Inneholder bygninger av begrenset
kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning.
- Miljøet er vanlig forekommende.
- Inneholder bygninger uten
spesielle arkitektoniske kvaliteter.

- Miljøet er vanlig forekommende
og/eller fragmentert.
- Bygninger uten spesielle
kvaliteter.
- Vanlig kulturlandskap med endret
topografi.

Middels verdi
- Representative for
epoken/funksjonen og
inngår i en kontekst
eller et miljø med noe
tidsdybde.
- Steder det knytter seg
tro/tradisjon til.
- Miljøet ligger delvis i
opprinnelig kontekst.
- Enhetlig
bygningsmiljø som er
representativ for
regionen, men ikke
lenger vanlig og hvor
tunformen er bevart.
- Miljøet er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig.
- Inneholder bygninger
med arkitektoniske
kvaliteter.
- Miljø som er
representativt for
epoken, men ikke
lenger vanlig.
- Bygninger/objekter
med
arkitektoniske/kunstneri
ske kvaliteter.
- Vanlig kulturlandskap
med noe endret
topografi.

Stor verdi
- Sjeldent eller spesielt godt
eksempel på epoken/funksjonen
og inngår i en svært viktig
kontekst eller i et miljø med stor
tidsdybde.
- Spesielt viktige steder som det
knytter seg tro/tradisjon til.
- Miljøet ligger i en opprinnelig
kontekst.
- Bygningsmiljø som er sjeldent
eller særlig godt eksempel på
epoke/funksjonen og hvor
tunformen er bevart.
- Inneholder bygninger med stor
kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning.
- Miljøet er sjeldent og et
spesielt godt eksempel på
epoken.
- Inneholder bygninger med
spesielt store arkitektoniske
kvaliteter.
- Miljø som er sjeldent og/eller
godt eksempel på epoken.
- Bygninger/objekter med svært
høy arkitektonisk/kunstnerisk
kvalitet.
- Sjeldent/gammelt
kulturlandskap.

Kriterier for vurderinger av tiltakets omfang for kulturmiljøer. Hentet fra Håndbok 140, figur
6.19 (Statens vegvesen 2006)
Kulturminner
og -miljøers
endring og
lesbarhet

Historisk
sammenheng
og struktur

Stort positivt
omfang
Tiltaket vil i stor
grad bedre
forholdene for
kulturminner/miljøer.

Middels positivt
omfang
Tiltaket vil bedre
forholdene for
kulturminner/miljøer.

Lite/intet omfang

Tiltaket vil i stor
grad øke den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil bedre
den historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil i stor
grad styrke den
historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres
omgivelser.

Tiltaket vil styrke
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil i stor
grad forsterke
historiske
strukturer.

Tiltaket vil
forsterke
historiske
strukturer.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
kulturminner/miljøer.

Middels negativt
omfang
Tiltaket vil
medføre at
kulturminner/miljøer blir skadet.

Stort negativt
omfang
Tiltaket vil ødelegge
kulturminner/-miljøer.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil
redusere den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil ødelegge
den historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil svekke
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil bryte den
historiske
sammenhengen
mellom kulturmiljøer
og deres omgivelser.

Tiltaket vil
redusere historiske
strukturer.

Tiltaket vil ødelegge
historiske strukturer.

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.
Tiltaket vil stort
sett ikke endre
historiske
strukturer.

Vedlegg 3-3. FRILUFTSLIV – begrepsavklaring og metode
NÆRTURTERRENG
Med nærturterreng menes vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Områdene skal være
tilknyttet byggeområder som f eks boligområder, skoler og barnehager, og ligge i gangavstand fra
disse. De er vanligvis naturlig avgrenset av veier, bebyggelse eller dyrket mark. Flere mindre områder
som er forbundet med lite trafikkerte veier i ”grønne omgivelser” og som til sammen blir større enn 200
daa, kan også regnes med. Nærturterrenget skal være allment tilgjengelig og det er den faktiske
muligheten til bruk av området som er viktig, avhengig av reguleringsstatus og eiendomsforhold.
Prioriterte områder
De viktigste områdene ivaretar en minimumsdekning av områder som gir boliger, skoler og
barnehager tilgang på nærturterreng. Områdene bør ligge innen en avstand på 500 meter fra boliger,
skoler og barnehager.
LEKE- OG REKREASJONSOMRÅDER
Med leke- og rekreasjonsområder menes lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg,
hundremeterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, parker og lignende som er mindre enn
200 daa. Dette er spesielt viktige områder for barn og eldre som har liten aksjonsradius fra bosted.
Områdene, eller deler av dem, kan være opparbeidet, uten vegetasjon eller bestå av naturmark. De
kan også utgjøre deler av skolenes uterom og brukes i undervisningssammenheng. Områdene skal
være offentlig tilgjengelig og ligge i de aller fleste tilfeller innenfor tettstedsavgrensningen.
De viktigste leke- og rekreasjonsområdene ligger innen 200 meter fra boliger, skoler og barnehager,
og det skal være en trygg1 tilgang til disse områdene. I tillegg vil alle ubebygde og allment
tilgjengelige områder i strandsonen innenfor tettstedsavgrensningen, uavhengig av avstand og trygg
atkomst, inneha prioriterte kvaliteter.
GRØNNKORRIDOR
Grønnkorridorene er en del av det ”myke” transportsystemet og er viktige forbindelseslinjer som
knytter sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Grønnkorridorer kan
også koble boligområdene med skoler, barnehager, lekeplasser, arbeidsplassen, butikken og sentrum.
Slike korridorer skal ha et grønt hovedpreg. Områdetypen kan også brukes til å kartlegge hovedlinjer
som illustrerer hvordan folk beveger seg ut fra de "grå" arealene og til friluftslivsområdene eller ”grå”
forbindelser mellom friluftslivsområder. Se DN Håndbok 23-2003 – Grønn by for mer informasjon.
Håndboken finnes på http://www.dirnat.no/ under publikasjoner.
MARKA
Marka kjennetegnes ved at den omfatter noen av de viktigste områdene for friluftsliv i kommunen
og/eller regionen. Marka grenser som regel direkte opp mot byer og tettsteder og har direkte atkomst
herfra. Marka består av sammenhengende utmarksområder med skog og hei, med tilrettelegging som
sti- og løypenett, utfartshytter osv. Kulturlandskapet utgjør ofte viktige deler av kvalitetene i eller i
randsonen til marka. Denne kategorien kan også omfatte det nære turterrenget til større hytte- og
reiselivsområder med mindre disse er avgrenset av
bebyggelse eller dyrket mark, slik at de er svært små.
Prioriterte deler av markaområdene er: kjerneområdene, nærsonen mot byer eller tettsteder og
innfallsportene mot grønnstrukturen, hovedstrukturen av stier og løyper og turveier og kritiske
sammenhenger mellom delområder, og områder med særlige opplevelseskvaliteter eller som er egnet
for spesielle aktiviteter.
STRANDSONEN
Med strandsonen menes de områdene langs kyst, innsjøer og vassdrag med muligheter for allment
friluftsliv. Områder på sjøen som farleder, kystleder og lignende, kartlegges også som strandsone.
Tilrettelagte friluftslivsområder og områder spesielt egnet for enkeltaktiviteter (bading, fisking og
lignende). Ubebygde og allment tilgjengelige områder i RPR sonen (rikspolitiske retningslinjer for
planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen). Kyststier, samt stier med samme funksjon
langs innsjøer og vassdrag. Uthavner, overnattingshavner og områder som brukes til ilandstigning
(strandhugg) under normale værforhold. Kystleder og primære farleder for fritidsbåter.

KULTURLANDSKAPET
Områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet. Se ”Friluftsloven” for mer informasjon om
ferdselsrett. Loven finnes på www.lovdata.no.
Et variert by- og tettstedsnært kulturlandskap med ferdselsmuligheter. Hovedstrukturen av gamle
ferdselsveier som er åpne for allmenn ferdsel, sti-, løype- og turveiforbindelser og viktige
forbindelseslinjer på frossen eller snødekt mark i perioden mellom 14. oktober og
30. april.
UTFARTSOMRÅDER
Store og små områder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til byer og tettsted, men der
reisetiden ikke er lengre en at den kan aksepteres for en dagstur. Områdene kjennetegnes ofte av at
de er egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det lokalt ikke finnes alternative områder til av
noenlunde tilsvarende kvalitet. Eksempler: båtutfartsområder, skiområder i snøfattige regioner og
områder for elve- og kanopadling, klatring, rafting, grotting osv. Områdene kan også ha en (felles)
"markafunksjon" for byer og tettsted uten egne markaområder.
Prioriterte deler av utfartsområdene er: kjerneområdene, innfallsporter til områdene, hovedstruktur av
sti-, løypeog turveiforbindelser og områder med særlige opplevelseskvaliteter eller som er egnet for
spesielle aktiviteter. I utfartsområder i tilknytning til kysten (inkl. innsjøer og vassdrag) prioriteres
tilrettelagte friluftslivsområder og områder spesielt egnet for enkeltaktiviteter (bading, fisking og
lignende), kyststier, samt stier med samme funksjon langs innsjøer og vassdrag, uthavner,
overnattingshavner og områder som brukes til ilandstigning (strandhugg) under normale værforhold,
samt kystleder og primære farleder for fritidsbåter.
STORE TUROMRÅDER MED TILRETTELEGGING
Områdetypen dekker de nasjonalt viktigste fjell-, skog- og heiområdene med tilrettelegging i form av
merket sti og løypenett med tilhørende overnattingssteder. Dette er områder som er egnet for
tradisjonelle fjellturaktiviteter som lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. Områdene kan innbefatte
forgreininger som strekker seg helt ned mot byer og tettsted, og kan også være områder med større
tekniske inngrep som offentlige veier, skogsbilveier,
kraftlinjer, magasiner, med mer. Inngangsporter og kjerneområdene til de nasjonalt viktigste
tilrettelagte fjell-, skog- og heiområdene.
STORE TUROMRÅDER UTEN TILRETTELEGGING
Store områder eller systemer av delområder som er "inngrepsfrie". Nord-Norge har særlig mange slike
områder og som regel vil de ha begrenset ferdsel. Områdene kan innbefatte forgreininger som
strekker seg helt ned mot byer og tettsted, men vil kun unntaksvis inneholde større tekniske inngrep
som offentlige veier, skogsbilveier, kraftlinjer, magasiner med mer. Områdene kan inneholde enkle
tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Noen av områdene i denne kategorien bør sees i sammenheng
med tilgrensende områder i Sverige og Finland. En viktig indikator for disse områdene vil være
inngrepsfrie naturområder (INON). Dette er områder
som er egnet for jakt, fiske og lengre turer til fots og på ski. Kvaliteter som fravær av støy og inngrep,
lite ferdsel, kontinuitet og "god" tid er essensielle for opplevelseskvalitetene i områdene.
Inngangsporter og kjerneområdene i de større sammenhengende "ødeområdene" inngrepsfrie
naturområder som indikator).
SÆRLIGE KVALITETSOMRÅDER
Landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter eller som har spesielt
stor symbolverdi. Det kan gjelde nasjonalt verdifulle kulturlandskap, vassdragsnatur, seterlandskap,
mindre inngrepsfrie områder, øyer eller øygrupper, fjorder, daler og lignende, samt mindre områder
med en helt spesiell symbolverdi. Områdene vil ha stor verdi som bruks- og opplevelsesområder for
friluftsliv, men også for reiselivet. Særlige kvalitetsområder kan være delområder innenfor de andre
områdetypene, f eks store turområder med og uten tilrettelegging, marka og strandsonen.
De spesielle opplevelseskvalitetene og/eller symbolverdiene med tilliggende områder (naturlig
arrondering). Dette omfatter hovedsaklig områder med nasjonale/ regionale brukere, men også
områder med sterk lokal forankring

ANDRE FRILUFTSLIVSOMRÅDER
Ikke alle områder lar seg plassere i de nevnte områdetypene. Disse kartlegges som ”Andre
friluftslivsområder”. Det bør tilstrebes at ikke altfor mange områder blir ”Andre friluftslivsområder”, og
for de områdene som blir plassert her er det viktig å si noe om områdets egenskaper i
egenskapstabellen.

Verdivurdering
Kriterier for vurderinger av tiltakets verdi for friluftsliv hentet fra Direktoratet for
naturforvaltnings håndbok 25 (Direktoratet for naturforvaltning, 2004).
Tallverdiene henviser til verdiene som er gitt i tabellene i friluftslivskapittelet.

Kriterier for vurderinger av tiltakets verdi for friluftsliv hentet fra Direktoratet for
naturforvaltnings håndbok 18 (Direktoratet for naturforvaltning, 2001).

Påvirkningens omfang for friluftsliv
Kriterier for vurderinger av tiltakets påvirkning på friluftsliv gjengitt fra Statens vegvesens
Håndbok 140, figur 6.15 (Statens vegvesen, 2006).

Kriterier for vurderinger av tiltakets påvirkning på friluftsliv gjengitt fra Direktoratet for
naturforvaltnings Håndbok 18, tabell 4 (Direktoratet for naturforvaltning, 2001).

Vedlegg 3-4. BIOLOGISK MANGFOLD – kriterier og metode
Kriterier for vurdering av verdi (Tabell A) og omfang av påvirkning (Tabell B) på biologisk
mangfold. Tabell C viser en oversikt over fugl som ble registrert under feltarbeid 30. mai – 1.
juni 2011. Tabell D gjengir rødlistekategoriene som benyttes i Norsk Rødliste 2010.

Tabell A: Kriterier for verdisetting av biologisk mangfold
Kilde

Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Naturtyper

Naturtyper som er gitt

Naturtyper som er gitt

Naturtyper som er gitt

(DN-håndbok 13,

verdien C ”lokalt viktig”

verdien B ”viktig”

verdien A ”svært viktig”

Viltkartlegging

Lokalt viktige viltområder

Viktige viltområder

Svært viktige viltområder

(DN-håndbok 11, 2000)

(vekttall 1)

(vekttall 2-3)

(vekttall 4-5)

Ferskvannslokaliteter

Ferskvannslokaliteter

Ferskvannslokalitet

Ferskvannslokalitet

(DN-håndbok 15, 2001)

vurdert som ”lokalt viktig”

oppdatert 2007)

vurdert som ”viktig”

vurdert som ”svært viktig”

Norsk Rødliste for arter

Viktige områder for arter i

- Viktige områder for arter

2010

kategoriene: ”nær truet”

i kategoriene: ”kritisk

(NT) og ”datamangel”

truet” (CR), ”sterkt truet”

(DD)

(EN) og ”sårbar” (VU)
- Områder med forekomst
av flere rødlistearter i
”lavere kategorier (nær
truet og datamangel)

Truete vegetasjonstyper

Områder med

Områder med

(Fremstad og Moen 2001)

vegetasjonstyper i

vegetasjonstyper i

kategoriene ”noe truet” og

kategoriene ”akutt truet”

”hensynskrevende”

og ” sterkt truet”

Arealer som ikke er gitt liten, middels eller stor verdi anses å være uten relevans for temaet og omfatter områder
uten dokumentasjon på særskilte verdier etter de oppgitte kilder.

Tabell B: Påvirkningenes omfang
Stort positivt

Middels positivt

Lite/Intet

Middels

Stort negativt

omfang

omfang

omfang

negativt

omfang

Naturtyper/

Tiltaket vil i stor

Tiltaket vil virke

Tiltaket vil stort

Tiltaket vil i noen

Tiltaket vil i stor

vegetasjons-

grad virke

positivt for

sett ikke endre

grad redusere

grad redusere

typer

positivt for

utbredelsen av

utbredelsen av

utbredelsen av

utbredelsen av

utbredelsen av

og kvaliteten på

og kvaliteten på

eller forringe

eller forringe

og kvaliteten på

prioriterte

prioriterte

kvaliteten på

kvaliteten på

prioriterte

naturtyper/truete

naturtyper/truete

prioriterte

prioriterte

naturtyper/truete

vegetasjonstyper

vegetasjonstyper

naturtyper/truete

naturtyper/truete

vegetasjonstyper

vegetasjonstyper

omfang

vegetasjonstyper
Arter (dyr og

Tiltaket vil i stor

Tiltaket vil øke

Tiltaket vil stort

Tiltaket vil i noen

Tiltaket vil i stor

planter)

grad øke

artsmang-foldet

sett ikke endre

grad redusere

grad redusere

artsmang-foldet

eller forekomst

artsmang-foldet

artsmangfoldet

artsmangfoldet

eller forekomst

av arter eller

eller forekomst

eller forekomst

eller fjerne

av arter eller

bedre deres

av arter eller

av arter eller

forekomst av

bedre deres

vekst og

deres vekst og

forringe deres

arter eller

vekst og

levevilkår

levevilkår

vekst og

ødelegge deres

levevilkår

vekst og

levevilkår

levevilkår
Ferskvanns-

Tiltaket vil i stor

Tiltaket vil virke

Tiltaket vil stort

Tiltaket vil i noen

Tiltaket vil i stor

forekomster

grad virke

positivt på

sett ikke endre

grad redusere

grad redusere

positivt på

utbredelsen av

utbredelsen av

utbredelsen av

utbredelsen av

utbredelsen av

og kvaliteten på

og kvaliteten på

eller forringe

eller forringe

og kvaliteten på

viktige

viktige

kvaliteten på

kvaliteten på

viktige

ferskvannsforeko

ferskvannsforeko

viktige

viktige

ferskvannsforeko

mster.

mster.

ferskvannsforeko

ferskvannsforeko

mster.

mster.

mster.

Tabell C: Fugl registrert under feltarbeid 30. mai 2011 - 1. juni 2011
Art

Latinsk navn

Lokalitet

Bokfink
Buskskvett
Fjellvåk
Gråfluesnapper
Gulsanger
Heilo
Heipiplerke
Lirype
Løvsanger

Fringilla coelebs
Saxicola rubetra
Buteo lagopus
Muscicapa striata
Hippolais icterina
Pluvialis apricaria
Anthus pratensis
Lagopus lagopus
Phylloscopus trochilus

Myrsnipe
Steinskvett
Strandsnipe
(rødlistet i kategori
nær truet - NT)
Svarttrost
Tårnfalk

Calidris alpina
Oenanthe oenanthe
Actitis hypoleucos

Ved Kupevatnet.
Ved Akslaskaret.
Ved Akslaskaret og ved Slettevarden.
Vest for Skaravatnet og rundt Kupevatnet.
Ved Kupevatnet og Langevatnet (øst i planområdet).
Ved Akslaskaret, Holten og ut mot Mulliegga.
Over hele planområdet.
Flere steder spredt i planområdet.
Ved Langevatna (vest i planområdet),ved Blomringen
(der Oladalen kommer opp), og rundt Kupevatnet.
Ved Skaravatnet og ved Kupevatnet.
Flere steder spredt i planområdet.
Ved Kupevatnet.

Turdus merula
Falco tinnunculus

Ved Blomringen (der Oladalen kommer opp).
Ved Kupevatnet.

Det ble også observert en gruppe på ca. 5-6 gjess på trekk fra nord mot sør gjennom skaret
mellom Slettevarden og Grøfjellet. Disse ble observert på så lang avstand at det ikke var
mulig å bestemme art. Gjessene fløy i ca. 50 meters høyde over bakken.

Tabell D: Rødlistekategorier
Oversikt over rødlistekategoriene som benyttes i Norsk Rødliste 2010 (Kålås m.fl., 2010).

Vedlegg 3-5. KONSEKVENSVIFTE

(Statens vegvesen, 2006)

Konsekvensviften viser hvordan konsekvens angis som en funksjon av verdi og omfang.

Vedlegg 4. Synlighetskart for Guleslettene vindkraftverk
inntil 10 km fra vindkraftverket
inntil 20 km fra vindkraftverket

Vedlegg 5. Visualiseringer
fra Sørbotnen (merket A på kartet nedenfor)
fra Nordbotnen (D)
fra Ytrehus (U)
fra Slettevarden (inne i planområdet)
fra Haukånipa (OP)
fra Brandsøyåsen (ZY)
fra Florø sentrum (L)
fra Storåsen (HI)
fra skipsleia (AA)
fra Kalvåg (S)
Kart over fotostandpunkt:

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Sørbotnen mot øst

Guleslettene vindkraftverk sett fra Sørbotnen mot øst. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 15:17. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 288385, 6850151 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste vindturbin er 3,0 km. Brennvidde tilsvarende 46 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 30 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Nordbotnen mot sørøst

Guleslettene vindkraftverk sett fra Nordbotnen mot sørøst. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 15:17. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 288385, 6850151 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 4,2 km. Brennvidde tilsvarende 46 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 30 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Ytrehus mot sørvest

Guleslettene vindkraftverk sett fra Ytrehus mot sørvest. Fotografi tatt: 15.06.2011 kl. 18:18. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 299269, 6850695 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste vindturbin er 5,9 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 50 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Slettevarden mot nordvest

Guleslettene vindkraftverk sett fra Slettevarden mot nordvest. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 17:50. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 294609, 6843598 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 0,2 km. Brennvidde tilsvarende 44 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 30 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Slettevarden mot nord

Guleslettene vindkraftverk sett fra Slettevarden mot nord. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 17:50. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 294609, 6843598 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 0,2 km. Brennvidde tilsvarende 45 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 30 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Haukånipa mot nordvest

Guleslettene vindkraftverk sett fra Haukånipa mot nordvest. Fotografi tatt: 13.06.2011 kl. 13:00. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 300036, 6840626 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 6,1km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 50 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Brandsøyåsen mot nord

Guleslettene vindkraftverk sett fra Brandsøyåsen mot nord. Fotografi tatt: 15.06.2011 kl. 19:37. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder, Koordinater for fotostandpunkt: 293224, 6836292 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til
nærmeste vindturbin er 6,9 km. Brennvidde tilsvarende 81 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter.
Foto: GVAS. Visualisering: Sweco. Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 50 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Florø sentrum mot nord

Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø sentrum mot nord. Fotografi tatt: 13.06.2011 kl. 10:00. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 289395, 6836080 (WGS 84, UTM sone 32).
Avstand til nærmeste vindturbin er 8,5 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS.
Visualisering: Sweco. Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 50 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Storåsen ved Florø, sett mot nord

Guleslettene vindkraftverk sett fra Storåsen ved Florø, sett mot nord. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 21:11. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 289160, 6835367 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til
nærmeste vindturbin er 9,4 km. Brennvidde tilsvarende 46 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter.
Foto og visualisering: Sweco. Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 30 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra skipsleia mot øst

Guleslettene vindkraftverk sett fra båt i skipsleia, sett mot øst. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Fotografi tatt: 16.06.2011 kl. 15:50. Koordinater for fotostandpunkt: 281669, 6841267 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til
nærmeste vindturbin er 9,6 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter.
Foto: GVAS. Visualisering: Sweco. Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 50 cm.

Guleslettene vindkraftverk - Visualisering sett fra Kvalvåg mot sørøst

Guleslettene vindkraftverk sett fra Kvalvåg mot sørøst. Fotografi tatt: 16.06.2011 kl. 15:20. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 282670, 6855080 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste vindturbin er 9,2 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.
Med utskrift på et A3-ark vil visualiseringen gi et riktig inntrykk av dimensjonene av vindkraftverket i landskapet på en betraktningsavstand på ca. 50 cm.

Vedlegg 6. Støysonekart
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Vedlegg 7. Kart som viser teoretisk skyggekast

Guleslettene vindkraftverk - beregning av maksimalt teoretisk skyggekast
Kart som viser beregning av maksimalt teoretisk skyggekast for det
planlagte Guleslettene vindkraftverk.
Områder uten farge: mindre enn
30 timer skyggekast. Lys blå farge:
30-99 timer skyggekast pr år. Lilla
farge: 100-299 timer skyggekast
pr år. Mørk blå farge: mer enn 300
timer skyggekast pr år.
I dette ”worst case”-scenariet er turbinene alltid i drift og orientert mot
solen slik at skyggeprojeksjonen
blir størst mulig. Det forutsettes
dessuten at himmelen alltid er klar.
Dette innebærer at reelt omfang
normalt vil ligge på mindre enn
20 % av maksimalt teoretisk omfang.
Gul sirkel viser hytter i, eller i nærheten av planområdet. Én hytte ved
Blomringen (gul sirkel merket B),
kan bli berørt av skyggekast over
anbefalt nivå i tyske retningslinjer
for skyggekast. Det finnes ingen
norske retningslinjer for hva som er
akseptabelt omfang når det gjelder
skyggekast.

Vindturbin

“Skyggemottaker” (hytte)

Kart: Utskriftsmålestokk 1:50 000 (A3), Kartsentrum UTM WGS 84 sone: 32 Øst: 294 020 Nord: 6 846 040
TAS 04.07.2011

