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Høringsuttalelse - tilleggsutredninger Lista Vindpark 
 
Norsk Ornitologisk Forening, Lista lokallag takker for anledningen til å komme med følgende 

uttalelse i forbindelse med tilleggsutredningene fra Norsk Miljø Energi Sør AS i anledning 

Lista Vindpark. 

 

Landskapsvirkninger 

 

Fotomontasjen sett fra Storefjell, som viser 22 av de 34 planlagte vindmøllene, bekrefter med 

all tydelighet hvilke enorme forandringer landskapet på Lista vil bli påført dersom den 

planlagte vindparken blir realisert. Vindmøllene i et område på 15 km², som strekker seg fra 

Uddalen til Framvaren, vil endre naturopplevelsen av det vakre hei-landskapet på Lista på en 

dramatisk og for mange svært negativ måte. En stor del av turløypene på Lista ligger i dette 

området. 

 

NOF, Lista lokallags bekymringer bygger imidlertid i minst like stor grad på det faktum at 

store deler av fugletrekket som passerer Lista vår og høst må passere denne barrieren av 34 

roterende vindmøller som hver dekker et luftareal på 6,3 da (d.v.s. godt over arealet for en 

fotballbane) og hvor vingehastigheten i vingetuppene kan overstige 300 km/t. Dette 

representerer et stort farepotensial for kollisjoner mellom fugl og vindmøller. Dette bekreftes 

av en del nye, konkrete erfaringer som belyser hvilken stor kollisjonsfare vindmøller virkelig 

utgjør for fuglelivet. Eksempelvis er det etter åtte måneders drift av vindmøllene på 

Smøla konstatert at 9 havørner er drept ved kollisjoner med disse vindmøllene så langt.  
 

Siden vår forrige høringsuttalelse er det også konstatert at havørna nå har etablert seg med to 

hekkepar i umiddelbar nærhet av Lista. Både de voksne havørnene og ungfuglene bruker 

jevnlig deler av det planlagte området for Lista Vindpark som nærings- og leveområde 

gjennom hele året og risikerer dermed å bli offer for vindmøllenes vingeslag. Det samme 

gjelder de truede artene kongeørn og hubro pluss de tusener av andre rovfugl og andre 

fuglearter, hvorav flere truede og sårbare arter, som trekker gjennom Listaheiene høst og vår. 

(Vi viser i denne sammenheng til vår rapport over trekktellinger i indre Lista høsten 2004). 

 

Vi etterspør hvilken lovbeskyttelse norsk natur har mot å få etablert slike menneskelige 

konstruksjoner som kan ramme fredet vilt på denne måten og i slike rike naturområder som 

Lista? 

 



 

 

Turisme og reiseliv 

 

Et stort antall naturinteresserte mennesker besøker Lista i løpet av året for å oppleve det rike 

fuglelivet. Uttalelser fra både norske og utenlandske fuglekikkere til undertegnede og andre 

personer i NOF, Lista lokallag er entydige på at en vindmøllepark vil være sterkt negativ for 

opplevelsesverdien av Listas særpregede natur og fugleliv - både når det gjelder fugletrekket 

og den lokale hekkefaunaen.  

 

Fuglekikking er ett av satsningsområdene for reiseliv i Farsund kommune. Både Vest-Agder 

fylkeskommune og andre instanser samt privatpersoner har allerede investert en god del 

resursser for tilrettelegging av fuglekikking og andre ”grønne” prosjekter. En eventuell 

vindpark vil utvilsomt virke negativt inn på denne delen av reiselivet i kommunen. 

 

Konklusjon 

 

Disse tilleggsutredningene, samt de nye erfaringene fra Smøla, både stadfester og forsterker 

vårt syn på at en eventuell utbygging av Lista vindpark vil medføre store negative 

konsekvenser både for fuglelivet og landskapsopplevelsene, inkludert støy, samt for 

opplevelsesverdien av Listas fugleliv i forbindelse med turisme og reiseliv. 

 

Norsk Ornitologisk Forening, Lista lokallag går derfor fortsatt sterkt mot å gi konsesjon 

til omsøkte vindmøllepark på Lista. 

 

 

Med naturvennlig hilsen 

 

Kåre Olsen 

leder 

Norsk Ornitologisk Forening, 

Lista lokallag 

 

 

 

 
 

 


