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HøRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE NVES FORSALG AV 1. APRIL
2OI9 TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAVT

1. Hva denne høringsuffalelsen gielder

Jeg avgir denne høringsuttalelsen som privatperson og grunneier/sameier i felles

utmark tilhørende gnr. 1 18, Steinseth, i Fjaler, og videre som bruker av tilstøtende

områder i frilufts- og rekreasjonssammenheng. Området inngår i NVEs forslag "49

Sunnfiord og Sogn" som omfatter kommunene Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad

ogHøyanger.

I denne uttalelsen gån jegikke inn på den mer generelle debatten for- og mot
landbasert vindkraft, men ønsker å påpeke virkningene vindturbiner med tilhørende

infrastruktur må påregnes å ville ffi for området nevnt over.

2. Nærmere om området uttalelsen gielder

2.l Beliggenhet

Gnr. 118 i Fjaler ligger øverst i Guddal, og har grense i nord mot Gaular. I øst

grenser Guddal mot Høyanger. Det øverste og vestligste punkt av gnr. I l8 er

Høgevarde. Et område som etter det jeg forstår utbyggere av vind-industri har festet

seg ved er et fiellområde som strekker seg vestover fraHøgevarde, via områdene

rundt toppene Styggeheia og Taket, og som inngår i fiellområdet mellom

Dalsfiorden i nord og Guddal i sør.

Uttalelsen gjelder således primært fiellområdene tilstøtende Høgevarde -
Styggeheia - Taket, og refereres til nedenfor som "fiellområdet".
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2. 2 Fj ellområdets knrakter

Fjellområdet ligger over tregrensen, og har karakter av høyfiellsterreng. Det er noen bare

fiellpartier, men ellers vegetasjon som lyng, mose, fiellbjørk osv. Det finnes mange
myrområdet og fi ellvann.

Fjellområdet er svært naturskjønt, fritt for industrielle inngrep. Det er finnes noen setre, men

ingen hyttebebyggelse for øvng.

Utsikten fra fiellområdet er enestående. I nord har man Storehesten og Bleja, i vest ser man

havet og bl.a. Alden helt fra man når Høgevarde og videre når man går hele veien vestover

mot taket. I sør har man utsikt over den sørlige delen av Guddal og videre mot fiellene sør for
Sognefiorden. I øst ser man inn på breområdene.

2.3 Dagens bruk avfiellområdet

Dagens bruk består av beiting, storviltjakt og småviltjakt. Videre benyttes {ellområdet til
turgåing til alle årstider, og det er flere traséer som er merket av DNT. Området inngår i serien

"Toppturer". Fjellområdet er populært som skiområde og er snøsikkert også på ettervinteren
og våren, med adkomst fra flere sider, dvs. både i øst, fra nord, vest og øst.

Fjellområdet benyttes også til fiske, og det er satt ut ørretyngel i de øverste vannene, noe som
har vist seg vellykket. Det er også bra med multe-myrer.

2. 4 Fuglevilt ; treklcruter

Når det gjelder fuglevilt som hekker i området nevner jeg bl.a. lirype, fiellrype (sporadisk),

orrfugl, noe storfugl i de laveste områdene, rugde, bekkasiner og ender. Hyppig
forekommende rovfugler er øm, fiellvåk, hønsehauk, spurvehauk og ugler inklusive hubro.

Ør:;ren og fiellvåken hekker så langt jeg har kunnet konstatere i området rundt Blåfiell, men

har sine aktuelle jaktmarker i det aktuelle fiellområdet.

Villgjessene har sin trekkrute nokså rett over det aktuelle fiellområdet. Rugden er også

trekkfugl og samles om høsten i de nedre delene før overfart fra Norge (også andre deler) til
Skottland/England eller kontinentet.

2.5 Hjortevilt

Når det gjelder hjortevilt kjenner jeg Fjaler best. Denne kommunen har ligget som en av de

fem topp kommunene i landet mht. felt vilt, hvilket naturligvis er medvirkende til områdets
popularitet blant storviltjegere. Vi må forvente at andre hjortedyr etter hvert vil trekke inn i
området.

2.6 Dette fiellområdet; det mest verdifulle

Generasjonene før meg, nå meg selv og de neste generasjonene bruker fiellområdet til alle

årstider. Når man leser uttalelser og planer for naturvern seg man gjerne at det er tale om at

landets "mest verdifulle" naturområder må spares for industriell utbygging - særlig med tanke
på vindturbinindustri og tilhørende infrastruktur. For oss er dette fiellområdet "landets mest

verdifulle". Det er her vi er vant til å ferdes, det er dette området vi er glad i og det er her vi
t 284962 V2 26.09.t9



3/3

ønsker å kunne ferdes i årene som kommer; ikke minst kunne overlate denne delen av norsk

natur til de neste generasjonene for at også disse skal kunne beholde mulighetene vi har hatt

for rekreasjon, füluftsliv og fiellsport.

3. Konklusjon og henstilling

Jeg vil så innstendig jeg kan be om at det ikke gis tillatelse til etablering av vindturbinindustri
eller infrastruktur i det fiellområdet min uttalelse gielder, eller i tilstøtende områder som kan

endre karakteren av uberørt natur. Industrielle inngrep som ville følge av en utbygging ville
være en stor og uopprettelig tragedie, og en stor urett mot kommende generasjoner.
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