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Uttalelse - forslag til utredningsområder for havvind 

Vi viser til oversendelse datert 24.november 2010. Fylkesmannen har følgende 
innspill til utredningsområder: 

Fra Fylkesmannen som sektormyndighet er det viktig å belyse virkninger for bio-
logisk mangfold, herunder samlet belastning. For å få tilstrekkelig beslutninps-
grunnlag må konsesjonsmyndighetene gjennom utredningsprogrammene paleg-
ge tiltakshaver å kartlegge biologisk mangfold der det er man19elfull kunnskap. I 
mottatt høringsdokument "Havvind" forslag til utredningsomrader" synes ikke 
betydningen av innhenting av ny kunnskap vektlagt i tilstrekkelig grad. - Fyl-
kesmannen vil fremheve intensjonen med Naturmangfoldloven kapittel II. En 
naturlig følge av begrenset kunnskap og lovfestet krav om å ha beslutningsrele-
vant kunnskap etter Naturmangfoldloven, må være igangsetting av undersøkel-
ser for å bringe frem tilstrekkelig beslutningsrelevant kunnskap i disse sakene. 

I kapittel 10 "Utkast til planprogram for strategisk konsekvensutredning" kapittel 
10.2.3 uttales; "Konsekvensutredningen skal beskrive antatte virkninger av åp-
ning av områdene for havbasert vindkraft. Utredningen skal, så langt som mulig, 
basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne."Det 
har erfaringsmessig vært stor avstand mellom konsesjonsmyndigheter og Fyl-
kesmannen i Sør-Trøndelag om hva som er et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 
Det er viktig at det tidlig i prosessen avklares hva som er tilstrekkelig kunn-
skapsgrunnlag, og at det tydelig kommer fram når det er nødvendig med oppda-
tering av kunnskapen, sett i relasjon til kravene i Naturmangfoldloven. 
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