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Anmodning om ikke å etablere batterifabrikk i Lista Renewable Energypark – Farsund
kommune
Vi er gjennom media blitt gjort kjent med at deres bedrift vurderer Lista Renewable
Energypark som alternativ lokasjon for etablering av ny batterifabrikk. Farsund kommune
jobber for tiden med å få godkjent en områdeplan for dette området. Vi vil gjerne gjøre dere
oppmerksomme på at en eventuell utbygging her er svært konfliktfylt av flere årsaker:
Det er store naturverdier knyttet til både selve området som skal reguleres til industri og til
influensområdene rundt. Den ytterste delen av Listahalvøya har et unikt flatt landskap, og
sammen med den geografiske beliggenheten har det medført at hele halvøya er svært rikt på
biologisk mangfold. Det er mange verneområder her, hvorav mange er viktige i internasjonal
sammenheng og derfor har RAMSAR status. Mesteparten av de ikke-vernede områdene på
Lista har i årenes løp blitt dyrket opp, men mye av det aktuelle industriområdet har blitt
liggende mer eller mindre urørt.
Planområdet dekker blant annet rundt 40 % av resterende myrene på flat-Lista. Her inngår
blant annet siste sammenhengende rest av Hellemyra, et historisk stort, og meget verdifullt
myrområde som en gang dekket store deler av flat-Lista. Den resterende delen av Hellemyra
utgjør nå hele 33,5 % av den sterkt truede naturtypen «atlantisk høymyr» som er gjenværende
i den sørlige delen av Norge. Myra gir tilhold for en rekke rødlistede arter og fungerer i tillegg
som et karbonlager samt at den har en vannregulerende funksjon. Ødeleggelse av myra vil
dermed føre til store CO2 utslipp og stort tap av biologisk mangfold. Ellers består
planområdet for en stor del av kulturlandskap med en mosaikk av myrområder, skog, tørre
enger og jordbruksområder. Dette gir gode biotoper for et rikt artsmangfold, deriblant en lang
rekke rødlistede arter. Til tross for at planområdet er dårlig undersøkt er det for eksempel
påvist minst 34 rødlistede fuglearter, hvorav minst 13 hekker i området.
Store landbruksområder planlegges omdisponert til industriområder, blant annet 561 dekar
fulldyrket jord. I tillegg til enda større arealer med innmarksbeite og dyrkbar matjord.
Regjeringens nasjonale jordvernstrategi har en målsetning om at årlig omdisponering av
dyrket jord skal være under 4000 dekar per år i Norge som helhet. Dette ene planforslaget
tilsvarer altså alene 14 % av det som maksimalt tillates omdisponert av dyrket mark årlig i
hele landet. De dyrkede områdene har også verdi for fugl, slik at det blir dobbel konflikt i
disse områdene.
Planområdet på hele 2200 dekar ligger midt på flat-Lista og dekker en stor del av dagens flate
kulturlandskap. Høye industribygninger (foreliggende plan beskriver tillatt høyde for
bygninger opptil 20 meter og kjøletårn opptil 25 meter) vil bli synlige fra mesteparten av
Lista og hele det karakteristiske kulturlandskapet vil få et fullstendig forandret
landskapsbilde.
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Industriutbygginger i denne størrelsesorden vil få store ringvirkninger for en liten kommune
som Farsund, med dagens knapt 9700 innbyggere. Arbeidsledigheten i kommunen har ligget
på eller under gjennomsnittet for hele landet. Nye arbeidstakere vil derfor i stor grad måtte
flytte til kommunen eller pendle til og fra andre kommuner. Det er i dag verken boliger,
serviceinstitusjoner eller veinett som kan takle den økningen i befolkning og trafikk som en
stor batterifabrikk vil medføre. Nærmeste havneområde ligger nær Farsund by, mer enn 11
kilometer fra planområdet. Mellom dette ligger tettbygde områder, boligområder, samt natur
og landbruksområder. Skal det bygges nye veier utenom dagens tettbebyggelse og
boligområder så vil dette nødvendigvis komme i konflikt både med viktige naturvernområder
og landbruksområder utenfor planområdet. Fabrikker med stort behov for transport og stort
antall arbeidstakere (som batterifabrikker) vil altså generere ytterligere negative konsekvenser
for natur og landbruk, utover det direkte arealbeslaget.
NOF har i sin høringsuttalelse pekt på store mangler i konsekvensutredningene. Planområdet
er blant annet ikke kartlagt etter nasjonale standarder, utredningene er mangelfulle, verdier er
nedjustert uten at dette er skikkelig begrunnet i henhold til normale prosedyrer, mens krav i
naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger ikke er fulgt. Planene inneholder
en rekke såkalt kompenserende tiltak, men disse er små, og i stor grad irrelevante for de
rødlistede artene. Tiltakene vil ikke på noen måte veie opp for de områdene som blir ødelagt
om utbyggingsplanene realiseres, de har i tillegg dårlig juridisk forankring. Hele prosessen
bærer sterkt preg av «grønnvasking» for å kunne forsvare en storstilt utbygging i dette
området. Vi viser til vår høringsuttalelse for en mer grundig beskrivelse av dette:
https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2021/04/20/7929/horingsuttalelse.pdf
Også andre naturvernorganisasjoner, bl.a. SABIMA og Naturvernforbundet, har uttalt seg
sterkt kritisk til utbyggingsplanene. Det pågår også en underskriftskampanje mot kommunens
utbyggingsplaner i dette området, per dags dato har 1754 personer skrevet under på denne.
Statsforvalteren har kommet til samme konklusjon som NOF og har på bakgrunn av dette
fremmet en omfattende innsigelse med bakgrunn i planforslagets negative konsekvenser for
naturmangfold, landbruk og klima og mobilitet. Innsigelsen fra Statsforvalteren kan leses her:
https://www.birdlife.no/innhold/bilder/2021/04/27/7933/innsigelse_til_forslag_til.pdf
Til tross for dette fortsetter Farsund kommune både sitt arbeid for å få gjennom områdeplanen
og sine bestrebelser for å få interessenter til å etablere sine bedrifter her. NOF kan knapt se for
seg noe dårligere lokalisering av ny industri enn dette området. Dersom kommunens
områdeplan blir realisert, til tross for protester og innsigelser, vil de bedriftene som eventuelt
etablerer seg i området risikere å få en stygg skrape i sin miljøprofil. Vi ber derfor innstendig
om at dere skrinlegger planene om etablering på Lista og heller vurderer lokasjoner som er
mindre konfliktfylte.
Dersom mulig ber vi om muligheten til å presentere vår kunnskap om området og planene på
et styremøte og/eller i andre passende fora.
For Norsk Ornitologisk Forening

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær
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