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Merknader til ”Melding om planlegging av Lista vindmøllepark” 
 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) takker for anledningen til å komme med innspill til 

konsekvensutredningsprogram og har i denne sammenheng følgende merknader til den 

mottatte melding fra Norsk Miljø Energi Sør AS (NME): 

 

Betydning som leveområde for hekkende og beitende fugl 

 

Områdene for den planlagte vindmølleparken er trolig ikke blant Listas rikeste leveområder 

for hekkende og beitende fugl.  Forhåndskunnskapen om områdene er imidlertid forholdsvis 

dårlig for mange arter. Det anbefales derfor at det gjennomføres en fullstendig taksering / 

kartlegging av hekkefuglene i planområdet, slik at eventuelle hekkeområder for rødlistede 

arter / rike områder kan skånes både for vindmøller og tilførselsveier.  

 

 Betydning som trekkområde for rovfugl og andre sjeldne, truede eller sårbare arter. 

 

Planområdet ligger trolig midt i hovedtrekkruten for rovfugl langs Sørvestlandet.  Det er 

tidligere bare utført trekkundersøkelser i liten målestokk i det aktuelle området, men tidligere 

undersøkelser fra tilgrensende områder nord, vest og sør for det aktuelle planområdet 

underbygger ovenstående antagelse.  Det er i så tilfelle snakk om at en betydelig del av 

Skandinavias bestand av hauker, våker, kjerrhauker og falker trekker gjennom området.  Disse 

artene følger gjerne korridorer med gunstige vindforhold og god oppdrift som dannes  når 

vinden presses opp langs fjellsider.  NOF deler ikke NME`s generelle oppfatning: 

”Observasjoner tyder på at trekkende fugl i liten grad lar seg affisere av vindmøller”. Dette er 

helt avhengig av hvilke arter en snakker om og det foreligger erfaringer fra Europa som peker 

i en helt annen retning.   

 

Det bør derfor gjennomføres grundige feltundersøkelser i området for å kartlegge hvilke 

trekkveier rovfugler og andre termikkavhengige arter benytter gjennom området. På denne 

måten kan en unngå å plassere eventuelle vindmøller midt i de viktigste trekkorridorene, og 

eventuelt forsikre seg om at det er god plass på begge sider av området slik at trekket kan 

passere uhindret.  Månedene august - oktober er den viktigste perioden for dette trekket.  

 

  

 



 

Vurdering av termikk- og vindforhold 

 

Likeledes bør de nåværende vindforhold kartlegges, spesielt med tanke på områder med god 

termikk / oppdrift.  Det bør utarbeides kart som viser hvordan vindmølleparken påvirker de 

eksisterende vindforhold, for eksempel hvor store områder som vinden blir dempet i.  Dette 

kan ha betydning ikke bare for trekkende fugl, men også for tilgroing av busker og kratt i 

området.  Dette kan ha stor betydning for skogsfugl. En art som f.eks. orrfugl foretrekker  

åpne lyngheier. Vegetasjonen blir i dag for en stor del holdt nede av den dominerende 

nordvest vinden. 

 

 Fremdriftsplanen for konsesjonsprosessen 

 

I fremdriftsplanen for konsesjonsprosessen (s.9) for Lista Vindmøllepark er det planlagt at 

konsekvensutredingen skal utarbeides i tidsperioden januar – april 2004. 

Dette gir ikke muligheter for nødvendige feltundersøkelser av hekkende fugl. En slik 

taksering/kartlegging må nødvendigvis utføres i hekkesesongen 2004 som er i månedene april 

– juli. En feltundersøkelse av trekkende fugl (rovfugl, gjess og andre) kan tidligst 

gjennomføres høsten (august -  oktober) 2004. 

 

Nødvendige konsekvensutredninger for fuglelivet i planområdet 

 

Norsk Ornitologisk forening vil med henvisning til ovennevnte kortfattete begrunnelser be om 

at følgende konsekvensutredninger for fugl blir gjennomført: 

 

1. Kartlegging av hekkende fugl i området,  inkl. hekke- og tilholdsområder for 

rødlistede arter. 

 Feltundersøkelsene må utføres i tiden april – juli 2004 

 

2 Kartlegging av hvilke trekkveier/-korridorer trekkende rovfugl, gjess og eventuelle 

truede eller sårbare arter benytter gjennom planområdet. 

Feltundersøkelsene må utføres i perioden august – oktober 2004. 

 

3. Kartlegging av termikk- og vindforhold i planområdet. 

Må være relevant for tidsperioden april – oktober. 

 

Vi håper at disse 3 punktene blir tatt hensyn til når konsekvensutredningsprogrammet skal 

fastsettes.  Hvis ønskelig kan vi, etter nærmere avtale med NME, trolig delta i deler av 

ovennevnte feltundersøkelser.  

 

Vi ber om at vår forening fortsatt kan ta del i korrespondansen i denne saken og at vi får 

anledning til å uttale seg om konsekvensutredningen når denne foreligger.  

 

 

Naturvennlig hilsen 

 

Norsk Ornitologisk Forening  Norsk Ornitologisk Forening,  

avd. Vest-Agder      Lista lokallag 

 

Runar Jåbekk  Kåre Olsen 

Leder   Leder 


