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Klage på vedtak om konsesjon til Fred. Olsen
Renewables AS for utbygging og drift av Gilja vindpark,
Gjesdal kommune
Vi viser til konsesjon gitt til overnevnte i brev fra NVE 26.06.2013.
Naturvernforbundet i Rogaland påklager herved konsesjonsvedtaket til OED og slutter oss til
klagegrunnlaget slik det fremgår av klage fra STF i brev til OED datert 14.08.2013.
Vi vil i tillegg til argumentene i STF’s klage bemerke følgende:
Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) har blant annet som mål å stanse tapet av biologisk
mangfold innen 2020. Norge har sluttet seg til dette målet.
Skal målet kunne innfris må ødeleggelse av arters leveområder stanses. I Rogaland er forbruket av
naturarealer til energiproduksjon skyhøyt. Tapet av inngrepsfrie naturområder (INON) vil bli
formidabelt i et fylke som allerede har hatt et tap av INON-områder siden 1988 som er dobbelt så
høyt som gjennomsnittet i landet. Det er uvesentlig om naturarealer går tapt som følge av
energiproduksjon, skogsbilveier eller hyttebygging. Det vesentlige er at Regjeringen tar ansvar for
helheten og sikrer at globale og nasjonale mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innfris.
Siden konvensjonen trådte i kraft i 1993 er det bygd ut og gitt konsesjon til vind- og vannkraftanlegg i
et antall og i et arealomfang som mangler sidestykke i historien. Det er oss bekjent ikke gjort en
samlet vurdering av virkningene utbygde og konsejonsgitte anlegg i Rogaland vil ha for det biologiske
mangfoldet i fylket. Det er all grunn til å anta at sumvirkningene av de svært omfattende, irreversible
inngrepene i fylkets naturarealer vil føre til tap av biologisk mangfold. Følgelig er føre var prinsippet
som er nedfelt i Naturmangfoldloven i praksis satt ut av spill.
Naturvernforbundet mener konsesjonen til Gilja vindpark må oppheves og at energi- og
miljømyndighetene må dokumentere og sannsynliggjøre de samlede konsekvensene av utbygde og
konsesjonsgitte vind- og vannkraftanlegg i Rogaland siden 1993. Om ikke det skjer er det stor
sannsynlighet for at målet i konvensjonen for biologisk mangfold ikke kan innfris.
I gjeldende regionalplan for klima og energi, vedtatt av fylkestinget 16.02.2010 forutsettes det at
Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi innen 2020. Det er fordelt med 0,5 TWh
vannkraft og 2,5 TWh vindkraft. I 2013 er det gitt konsesjon for vindkraftproduksjon som overstiger
målet i planen. For vannkraft er målet innen for rekkevidde med god margin.
Planens mål for vindkraftproduksjon er innfridd hvilket må
i tildeling av nye konsesjoner inntil det foreligger en samlet
konsekvensene for biologisk mangfold som følge av utbygde
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