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HAVSUL I, II OG IV VINDKRAFTVERK MED NETTILKNYTING. SØKNADER OG 

KONSEKVENSUTREDNINGER - HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til deres brev av 23.2.2006 angående høring av søknader og konsekvensvurderinger for 

Havsul I, II og IV vindkraftverk med nettilknytning. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

 

Saken  

Det er søkt om tre offshore vindmølleparker i Møre og Romsdal. Alle vindmøllene i de tre 

vindmøllemarkene vil ha en navhøyde på 95 meter og en rotordiameter på 120 meter. Det er flere 

alternativer for hver vindmøllepark, men det er et hovedalternativ til hvert anlegg. Disse 

hovedalternativene utgjør til sammen 334 vindmøller og legger beslag på et areal på ca 208 km2. 

 

Havsul I 

Havsul I er en offshore vindmøllepark planlagt utenfor Sandøy kommune. Det er flere 

utbyggingsalternativer, men hovedalternativet vil  bestå av 78 vindmøller og vil bli liggende 

mellom 2,9 og 11 km fra Morsundet på Harøya som er nærmeste bebygde område. 

Vindmølleparken vil dekke et areal på ca 49 km2. 

 

Havsul II 

Havsul II er en offshore vindmøllepark planlagt utenfor Giske og Haram kommuner. Det er flere 

utbyggingsalternativer, men hovedalternativet vil bestå av 178 vindmøller og vil i nordøst ligge 1,8 

km fra Ulla fyr på Haramsøya, men det i sørvest vil ligge 4,3 km utenfor Vigra. Vindmølleparken 

vil dekke et areal på ca 122 km2. 
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Havsul IV 

Havsul IV er en offshore vindmøllepark planlagt utenfor Eide og Averøy kommuner. Det er flere 

utbyggingsalternativer, men hovedalternativet vil bestå av 78 vindmøller og vil ligge ca 3 km fra 

Storsandøya på Averøya som er nærmeste bebygde område. Vindmølleparken vil dekke et areal på 

ca 37 km2. 

 

Kraftlinjer 

I tillegg til sjøkabler fra vindmølleparkene til land vil det bli behov for etablering av en del nye  

kraftlinjer over land. 

 

 

Behov for vern 

Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å 

drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, 

og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder 

i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger 

og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at 

vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant 

annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

 

Konsekvenser av anleggene 

I følge konsekvensutredingen har alle de tre planlagte vindmølleparkene middels til stor negativ 

effekt på landskapet. Det samme gjelder virkingene for biologisk mangfold og verneinteresser. For 

friluftsliv og reiseliv er virkningen stort sett vurdert til middels negativ. 

 

Offshore vindmøllemarker må av tekniske grunner etableres på gruntvannsområder.  Dette er også 

attraktive områder for friluftslivsaktiviteter som jakt og fiske. De planlagte vindmølleparkene vil 

derfor beslaglegge store områder som i dag brukes mye til jakt og fiske. 

 

 

Merknader til søknadene 

Etter FRIFOs vurdering er omfanget av det tre søknadene så store og omfattende at det er vanskelig 

å ta stillingen til disse som enkeltprosjekter. Vi vet også at det er mange andre som også har planer 

for vindmølleparker i disse kystområdene. Summen av alle disse planene vil kunne få svært 

negative konsekvenser blant annet for landskap, biologisk mangfold og friluftsliv. FRIFO er derfor 

bekymret for sumeffekten av alle disse inngrepene uten at disse sees i en helhetlig sammenheng. 

 

FRIFO mener derfor at det ikke bør gis en eventuell konsesjon til utbygging av disse tre enorme 

anleggene (og andre anlegg) før det er utarbeidet/gjennomført: 

 

• Nasjonale retningslinjer for utbygging av vindkraft. 

• Helhetlige konfliktvurderinger som definerer ja- og nei-områder. 

• En helhetlig nasjonal plan for vindkraft som bygger på de nasjonale retningslinjene og 

konfliktvurderingene. 

 

FRIFO har i forbindelse med uttalelser til planer om vannkraftutbygginger påpekt at framtidig 

dekning av kraftbehovet kan og må skje uten nye naturinngrep. FRIFO mener at dette prinsippet i 

utgangspunktet også må gjelde for vindkraft. 
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Når det gjelder etablering av nye kraftlinjer på land i forbindelse av en eventuell etablering av disse 

offshore vindmølleparkene, mener FRIFO at disse må i størst mulig grad samlokaliseres med 

eksisterende kraftlinjer.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

 

 

 

Harald Tronvik (s)       Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær       fagkonsulent 

  

 

 

 

 
Kopi:  Miljøverndepartementet 

Direktoratet for naturforvaltning 

 

  


