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Høringsuttalelse til utredningsprogram for Tonstad Vindpark 
 
Norsk Ornitologisk Forening, Lista lokallag er en organisasjon for natur- og fugleinteresserte 
personer i vestre deler av Vest-Agder – bl.a. også i Sirdal kommune. Vi takker for 
anledningen til å komme med innspill til konsekvensutredningsprogrammet og har i denne 
sammenheng følgende merknader/tillegg til den mottatte melding fra Havgul clean  
energy AS. 
 
Planområdets betydning som leveområde for hekkende, næringssøkende og mytende 
fugl 
 
Det framgår av forhåndsmeldingen at det skal innhentes eksisterende informasjon fra diverse 
”offentlige” kilder i tillegg til en supplerende kartlegging. Så vidt vi kjenner til har ornitologer 
som har undersøkt planområdet har ikke hatt nok tid til å gjennomføre registreringene i alle 
deler av planområdet på en tilfredsstillende måte. Spesielt gjelder dette i området ”Tonstad 
sør”. Det anbefales derfor at det i tillegg til den eksisterende informasjon må gjennomføres 
fullstendige og grundige feltundersøkelser og kartlegging av alle arter hekkefugl i hele 
planområdet. Områdets funksjon som leveområde, særlig for andefugl og skogsfugl, gjennom 
hele året bør også utredes. 
 
 Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har i 1994 utarbeidet en rapport over 
trua og sårbare viltarter i Vest-Agder hvor svartand er en av artene med prioriterte 
forvaltningstiltak. Vi har observasjoner som kan tyde på at bl.a. svartender i tillegg til 
hekkeområde også bruker deler av planområdet som myteområde i juli og august.  
 

 Planområdets betydning som trekkområde for rovfugl og andre arter – spesielt  sjeldne, 
truede eller sårbare arter. 

 
Det foreligger pr. i dag kun tilfeldige og sporadiske observasjoner av rovfugltrekk i det 
aktuelle området. Dette skyldes i hovedsak manglende systematiske undersøkelser. Tidligere 
registreringer fra tilgrensende områder vest og sør for det aktuelle planområdet kan imidlertid 
tyde på at det kan foregå et betydelig trekk av rovfugl gjennom området.  
Det bør derfor gjennomføres grundige feltundersøkelser for å kartlegge hvilke trekkveier 
rovfugler og andre arter benytter gjennom planområdet både vår og høst.  



 
Miljømessige konsekvenser ved infrastruktur som veier, bygg og luftledninger og 
kabelgrøfter utenom vei. 
 
Ovennevnte typer inngrep vil kunne innebære store negative konsekvenser for fugl og 
naturverdiene i området og må derfor utredes og beskrives grundig.  
 
Samfunnsmessige forhold 
 
Utbyggingens samfunnsmessige konsekvenser og eventuell miljøgevinst må utredes og 
dokumenteres. 
 
Ønskelige konsekvensutredninger for fugleliv og naturverdier i planområdet 
 
Norsk Ornitologisk Forening, Lista lokallag vil med henvisning til ovennevnte kortfattete 
begrunnelser be om at følgende konsekvensutredninger for fugl blir gjennomført – som et 
supplement til forslaget til utredningsprogrammet i meldingens avsnitt 6: 
 
1. En grundig feltundersøkelse av hekkefaunaen i hele planområdet må gjennomføres. 

Spesielt gjelder dette området ”Tonstad sør” i revidert planutkast 
 
2.  Det må undersøkes om det finnes myteområder for den sårbare svartanda i 

planområdet. Siden dette ikke blir fanget opp av beskrevne hekkeregistreringer og 
trekkundersøkelser må dette legges til i feltprogrammet. 

 
3. En feltundersøkelse av planområdets funksjon for skogsfugl gjennom hele året. 
 
4. Kartlegging av hvilke trekkveier/-korridorer og rasteplasser trekkende rovfugl, 

andefugler og andre arter benytter gjennom planområdet. 
Feltundersøkelsene må utføres i perioden august – november samt i april/mai. 
 

5. De fleste fugler trekker også om natta.  En registrering av dette trekket, for eksempel 
ved hjelp av radarovervåking, bør også med som en del av feltundersøkelsene 

 
6. Veier, -fyllinger og -skjæringer samt eventuelle dreneringer av myrer og tjern må 

utredes og tegnes inn på plankart slik at inngrepene blir visualisert slik at ulempene 
kan vurderes på en oversiktlig måte. 

 
7. Når det gjelde samfunnsmessige forhold ser vi gjerne at kostnader og påstått 

miljøgevinst blir dokumentert og sammenliknet med vannkraft. 
 

Vi håper at disse 7 punktene blir tatt hensyn til når konsekvensutredningsprogrammet skal 
endelig fastsettes  
 
Med naturvennlig hilsen 

 
Kåre Olsen 
Leder  
Norsk Ornitologisk Forening, Lista lokallag 

 


