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Landskapet
Gjesdal kommune er ei fjell- og innlandsbygd som ligger i overgangen mellom Jæren og Dalane. Kommunen grenser
til Forsand, Sandnes, Time, Bjerkreim og har også grense med Sirdal kommune i Vest-Agder. Frafjord og Dirdalen
deler Gjesdal kommune grovt sett i to deler, som også er landskapsmessig forskjellige. I øst, der tiltaksområdet ligger,
er det et nokså jevnt høyfjellsplatå med skarpt nedskårne, ofte parallelle dalfører. Tiltaksområdet ligger i
landskapsregion 22 ”Midtre bygder på Vestlandet ” og underregion 22.2 ”Lysefjorden/Frafjorden” (NIJOS).
Planområdet ligger på et småkupert fjellplatå, for det meste mellom 750 og 800 meter over havet. Her er det lite
vegetasjon, mye berg i dagen, blokkmorene og en rekke småvann. Området er inngrepsfritt (INON), og
brukerinteressene knytter seg primært til friluftsliv. Planområdet tangerer grensen til Frafjordheiane
landskapsverneområde i sørøst, ved Aksla/Blåknuten.
Virkninger i planområdet og nærområdene
Etablering av vindparken vil i stor grad føre til fragmentering av landskap og vegetasjon i det aktuelle området.
Vindturbiner og veier vil påvirke den visuelle opplevelsen av landskapet i planområdet og endre landskapsbildet
dramatisk. Området vil endre karakter fra et forholdsvis urørt til et område dominert av store tekniske inngrep,
internveier og oppstillingsplasser.
Lokalt i vindparken vil interne veier og oppstillingsplasser i seg selv kunne medføre betydelige terrenginngrep, men
lokaliteten er isolert sett velegnet i den forstand at platået er forholdsvis flatt. De interne veiene bør derfor kunne
fremføres slik at de ikke medfører store landskapsinngrep i form av fyllinger og skjæringer.
De interne veiene vil ikke være synlige andre steder enn fra nærområdene og tilgrensende områder i øst, i og med at
vindparken ligger på et høyere fjellplatå. Eneste mulige unntak er at deler av veinettet muligens kan være synlig fra
enkelte høyere fjelltopper og utsiktspunkter i visuelt influensområde. Avstanden er imidlertid såpass stor at det vil
være turbinene som er det visuelt dominerende fra disse stedene, ikke veienettet.
Adkomstveien fra gamle fylkesvei 281 vil være ca. 3 km lang og ha en bredde på 6 meter. I tillegg kommer veiskuldre,
skjæringer og fyllinger der det er behov for dette. Det vil by på utfordringer å få fram adkomstveien fra Giljastølen opp
til planområdet uten store terrenginngrep. Adkomstveien må sannsynligvis slynge seg oppover dalsiden for i det hele
tatt å kunne føres opp til planområdet. Adkomstveien vil være et stort landskapsinngrep, og veien i bakkehellingen vil
være meget synlig fra hele Giljastølsområdet.
Energiproduksjonen overføres fra trafostasjon i planområdet via 132 kV luftkabel til tettstedet Gilja. Denne traseen er
ny, og vil medføre etablering av en i overkant av 3 km lang trase med 14 – 16 meter høye master. Denne luftlinja
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krysser riksvei 45 og møter eksisterende 50 kV-linje nedenfor Rokkleiva, og følger denne videre til Gilja. Traseen går i
hovedsak gjennom skogsområder, og vil medføre et ryddebelte på inntil 30 meter totalbredde. Høyspenttraseen vil
derfor være godt synlig i landskapet, i et område hvor det ikke er inngrep fra før av. Traseen oppover dalsiden vil være
godt synlig fra riksveien.
Inngrepsfrie naturområder (INON)
Tiltaket vil medføre at et større sammenhengende INON-område (klasse 2) blir innskrenket med ca. 11,7 km2. Det
samlede tapet av inngrepsfri natur som følge av en utbygging av Gilja vindpark utgjør rundt 5 % av kommunens
gjenværende INON-områder.
Virkninger i øvrig influensområde
For store deler av Giljastølsområdet vil vindparken være et dominerende visuelt innslag i landskapsbildet.
Vindturbinenes enorme størrelse vil være lett fattbar, og vingenes rotasjon vil gjøre turbinene til et betydelig blikkfang
Vindturbiner ut mot platåkanten nord i planområdet vil ha forholdsvis negative virkninger i forhold til
karakterelementene i det dramatiske fjord- og dallandskapet i Frafjorddalen. Fem turbiner vil være synlige fra
Byrkjedalstunet Fjellplatået der planområdet ligger befinner seg sentralt i synsfeltet herfra. Vingenes rotasjon vil på
denne avstanden fange oppmerksomheten og tilvirke at turbinene blir et betydelig blikkfang.
Ettersom landskapsrelieffet i heiene er så kupert, vil vindparken være synlig fra en begrenset men likevel betydelig del
av landskapsvernområdet. Vindparken vil være et markant innslag i landskapet både fra høyereliggende områder i
sør, og fra en del viktige adkomstportaler til selve landskapsvernområdet, f.eks. ved Brådland/Håland - Eikeskog.
Selve attraksjonen Månafossen vil ikke bli visuelt berørt.
Topografien vil skjerme mot innsyn fra det aller meste av Gloppedalen. Lenger nede i dalføret og langs
Gloppedalsvatnet vil flere vindturbiner gradvis bli synlige. Planområdet ligger midt i synsfeltet for trafikk østover langs
fylkesvei 503 gjennom Gloppedalen, og mye turisttrafikk passerer denne veien. Vindparken vil sannsynligvis redusere
landskapsopplevelsen for mange turister, som kommer hit for å oppleve uberørt natur. Vindturbinenes visuelle
tilstedeværelse i dette viktige dalføret er derfor meget uheldig, selv om den er marginal, og ikke omfatter det viktigste
stoppested/betraktningssted. Det inngrepsfrie inntrykket er en uerstattelig verdi i dette meget intense naturområdet, og
etablering av en vindpark i Gloppedalens influensområde kan redusere områdets attraksjonsverdi.
Planområdet er omgitt av viktige lokaliteter og store landskapsverdier, noe som øker konfliktpotensialet. Det
gjennomgående trekk er storslagen, dramatisk og uberørt natur med høy inntrykksstyrke og opplevelsesverdi. Her er
noen av de viktigste referanseområdene i Rogaland, og det er flere landskapsrom og naturattraksjoner med høy
symbolverdi og identitetsskapende betydning for fylket og regionen. Gloppedalen med Gloppedalsura, Månafossen,
Byrkjedalstunet, Øvstabødalen og Giljajuvet fremheves spesielt. Området har langt på vei vært spart for tyngre
tekniske inngrep til nå. Det uberørte preget, med storslåtte og dramatiske naturformasjoner, uforstyrret av tekniske
inngrep, er en uerstattelig ressurs. Etablering av store tekniske installasjoner i form av vindturbiner i dette området er
derfor meget kontroversielt.
For influensområdet generelt vil vindparken være synlig over store avstander, men særlig viktige landskapsområder vil
i begrenset grad bli berørt av tiltaket. Visuell tilstedeværelse av tunge, tekniske installasjoner i disse
landskapsrommene vil imidlertid i seg selv være meget konfliktfylt.
Konsekvensvurderinger
Samlet sett er konsekvensene for landskapet i influensområdet vurdert å være stor negativ.
5 MW-alternativet
De visuelle virkningene for utbyggingsalternativet med 5 MW-turbiner vil i hovedsak være tilnærmet de samme som
for hovedalternativet, selv om inntrykksstyrken og visuell dominans naturligvis vil variere noe. De to alternativene vil i
hovedsak ha den samme visuelle eksponeringen i influensområdet, det vil si at det visuelle dekningsomfanget er
tilnærmet det samme.
Avbøtende tiltak
Den mest konfliktfylte delen av vindparken gjelder turbinene ut mot platåkantene i nord og sør, mot Frafjorddalen og
Øvstabødalen. Dersom de sørligste turbinene utelates fra planen, vil dette fjerne de visuelle virkningene i Byrkjedal,
Øvstabødalen og deler av Gloppedalen. Tilsvarende gjelder for de nordligste turbinene, dersom disse utelates fra
planen, vil dette fjerne de negative visuelle virkningene for Frafjorddalen og fjerne virkningene i forhold til Eikeskog og
Fidjadalen helt eller delvis. Dette vil samlet kunne redusere konsekvensnivået til middels negativt.
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1.

INNLEDNING

Fred Olsen Renewables A/S planlegger utbygging av en vindpark i et fjellområde ved tettstedet Gilja i
Gjesdal kommune i Rogaland. Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger. Melding med forslag til utredningsprogram ble sendt ut 22.9 2005, og
utredningsprogrammet ble fastsatt av NVE 20.12 2005.
Foreliggende rapport om konsekvenser for landskap er et underlagsdokument til en samlet
konsekvensutredning for tiltaket.

2.

TILTAKSBESKRIVELSE

2.1

Lokalisering av tiltaksområdet

Det 15 km2 store planområdet for Gilja vindpark er lokalisert i et noe høyereliggende landskap øst i
Gjesdal kommune (figur 2.1). Planområdet ligger ca 35 km sørøst for Stavanger by og vel 30 km øst for
kommunesenteret Ålgård.

Figur 2.1. Geografisk beliggenhet av planområdet.
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Vindparken vil bli etablert helt i den sørvestre delen av et større sammenhengende fjellområde som
strekker seg flere mil østover. Høydedraget med planområdet ligger grenser i nord til Frafjorddalen, i sør
til Dirdal og mot sørøst til Øvstebødalen. Planområdet ligger overveiende på rundt 750 – 800 moh, med
Vallresknuten på 885 moh som høyeste punkt. Området er treløst og bart, med mye berg i dagen.
Sammenlignet med nærliggende fjellområdet fremstår landskapet i planområdet som relativt slett og
med små høydeforskjeller. Vestover fra planområdet er det en noe lavereliggende landskap der skog
veksler med treløse høydedrag.
Bortsett fra noen få hytter, en veistubb og en alpinbakke helt i kanten av planområdet, er det ingen
inngrep i området. Planområdet benyttes i dag til friluftsliv og med begrenset beiting av småfe i
sommerhalvåret.
Like vest for området ligger Giljastølen et større hytteområde. I dalgangene som grenser til høydedraget
der planområdet ligger er det spredt bosetning. Riksvei 45, som følger dalgangen Dirdal – Østebødalen
– Hunnedalen øst og sør for planområdet, er en viktig gjennomfartsåre til Sirdalen.

2.2

Vindparkens utforming

Utredningsalternativet for Gilja vindpark omfatter en layout med totalt 45 stk 3 MW turbiner og tilhørende
infrastruktur. Tiltakshaver Fred Olsen Renewables as vil likevel konsesjonssøke en fleksibel
utbyggingsløsning der også 5 MW turbiner kan være aktuelle. Dette betyr en fleksibel planløsning der
parkstørrelse, turbinstørrelser og detaljert planløsning for endelig plassering i området fastsettes etter at
leverandør er valgt.
De 45 turbinene vil bli noenlunde jevnt fordelt i den høyeste delen av planområdet, som vist på figur 2.2.
Lokalisering og intern avstand mellom turbinene er bestemt av vindforhold og topografi. For å unngå at
turbinene gir vindskjerming i forhold til naboturbiner er minsteavstanden mellom dem til ca. 5 ganger
rotordiameter – dvs. normalt ca. 600 m. Det avgrensede planområdet gir også klare begrensinger for
turbintallet i vindparken. Gitt en bruk av 3 MW turbiner vil det ikke bli aktuelt med flere enn 50 turbiner
innenfor planområdet.
Med foreliggende layout er de 45 turbinene i vindparken forbundet med et veinett av interne veier på
totalt 29 km. Atkomstveien til vindparken vil ha en lengde på vel 3 km fra eksisterende vei ved
Giljastølen. Atkomstveien vil ha avkjørsel fra gamle fylkesvei 281 (figur 2.2). Atkomstveien vil ha en
bredde på 6 m, mens de interne veiene vil ha en bredde på 5 meter. Maksimal stigning på veiene vil
være 1:7.
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Figur 2.2. Utforming av vindparken og beliggenhet av infrastruktur.

Ved hver turbin vil det bli planert en oppstillingsplass for mobilkran (ca 20 x 40 m) som kreves i forbindelse med
montering av turbinene og for senere vedlikehold og service.
Energiproduksjonen fra vindturbinene vil bli ført i 22 kV jordkabler i veibanen fram til en sentralt beliggende trafo i
vindparken. Fra vindparken vil det gå en luftledning med tilknytning til eksisterende nett. Denne luftledningen er
ikke inkludert i de foreliggende planer, men vil bli konsesjonssøkt på et senere tidspunkt.
Det totale arealbeslaget i planområdet vil ligge på ca være på vel. 329 dekar. Dette er fordelt på 163 dekar for vei
og 166 dekar for turbinfot og oppstillingsplass og en trafo/servicebygg på ca 400 - 500 m2. Det totalt beslaglagte
areal er på vel 2 % av planområdets areal.

2.3

Vindturbiner

I foreliggende fagrapport er det lagt til grunn en utbygging med 3 MW VESTAS V 90 vindturbiner. Tårnhøyden på
aktuell turbintype er 80 meter, mens rotordiameter er på 90 meter. Dette vil gi en totalhøyde på 125 meter.
Vindturbinene vil bli fundamentert i fjell med forankringsstag. Turbinfundamentene vil i hovedsak ligge under
bakkenivå og være lite synlige.
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Figur 2.3. Illustrasjon av VESTAS V 90 3 MW vindturbin.

2.4

Alternativ utbygging

Gilja vindpark vil ha en alternativ utbygging med bruk av 22 stk 5 MW Enercon turbiner. Atkomstveien til
vindparken med dette alternativet vil være det samme som for hovedalternativet, men det interne veisystemet vil
være betydelig kortere. Turbinene vil ha en høyde på 163 meter, mot 125 for hovedalternativet. En utforming av
vindparken ved bruk av 5 MW turbiner fremgår av figur 2.4.
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Figur 2.4. Alternativ layout for vindparken
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3.

MATERIALE OG METODER

3.1
Datagrunnlag og materiale
Rapporten presenterer en sammenstilling av landskapsverdiene i området, basert på befaringer,
topografiske kart, en rekke temakart, flyfoto, offentlige registreringer, utredninger og skriftlige kilder.
Som en del av vurderingsgrunnlaget er det benyttet fotomontasjer og synlighetskart..
Det er utarbeidet synlighetskart for utredning av 45 stk. 3 MW turbiner for alternativ utbyggingsløsning
med 22 stk. MW turbiner. Øyehøyde for observatør er satt til 1,8 m.
Fotomontasjene er utført i henhold til standarder spesifisert i beregningsprogrammet WindPRO versjon
2.4. For at visualiseringene skal gi et mest mulig realistisk inntrykk av hvordan vindparken vil bli seende
ut i virkeligheten, er gjeldende lysforhold og grad av skydekning lagt inn som inngangsverdier.
Fotostandpunktene som er brukt i visualiseringene er valgt ut av Ambio AS. Ved valg av fotostandpunkt
er det tatt hensyn til innspill fra høringsrunden av meldingen og kravene som NVE fastsatte i
utredningsprogrammet.
3.2
Problemstillinger og landskapets sårbarhet
Etablering av vindparker innebærer arealbeslag, fysiske inngrep og tekniske installasjoner i landskapet.
Ved siden av selve vindturbinene, vil tiltaket føre til etablering av atkomstveier, trafostasjoner og
tilhørende kraftledninger. Store vindturbiner er blant de mest dominerende konstruksjoner som er
aktuelt å plassere i norsk natur og landskap. 120-150 meter høye vindturbiner er eksempelvis langt
høyere enn de høyeste bygningene i norske byer. En mellomstor til stor vindpark med tilsvarende
turbinhøyder vil derfor være et vesentlig naturinngrep uansett landskap.
For landskapet er det ofte synlighet og visuelle virkninger som regnes som de største konsekvensene
som følge av en vindkraftutbygging. For å utnytte vindpotensialet i et område er det avgjørende at
turbinene plasseres på vindutsatte steder. En vindpark skiller seg derfor i prinsippet fra andre tekniske
inngrep i landskapet ved at den må etableres synlig. Ved andre naturinngrep, som kraftledninger og
veier, tilstrebes gjerne en mest mulig skjermet eller skjult plassering i landskapet, eller en plassering
som harmonerer med landskapets naturlige linjer. Det faktum at vindturbinene alltid vil være eksponert
plassert, blir gjerne vurdert som den største negative miljøkonsekvensen ved vindkraftutbygging
(Selfors og Sannem 1998).
Etablering av en vindpark vil ofte kunne medføre store konsekvenser for opplevelsen og bruken av
influensområdet. Dette gjelder spesielt der vindturbinene blir etablert i eller nær viktige friluftsområder,
karakterlandskap eller inngrepsfrie områder. Et landskaps visuelle sårbarhet for etablering av
vindkraftanlegg må derfor vurderes ut fra samspillet med den konkrete landskapelige kontekst. Hvordan
turbinenes visuelle eksponering oppfattes vil variere mye fra person til person.. Det er også sannsynlig
at holdninger til turbinene vil endre seg over tid, og at mange etter hvert tilpasser seg slik at turbinene
etter hvert blir en mer eller mindre naturlig del av omgivelsene. Dette betyr likevel ikke at
vindkraftutbygging er en positiv landskapsutvikling, eller at dette er en positiv og ønsket utvikling.
Storskalalandskap er generelt vurdert som best egnet til oppstilling av vindturbiner. Konfliktbildet er
imidlertid uansett avhengig av hvordan vindparken samspiller med og innpasses i landskapet, om den
inngår i landskapsrommet på en harmonisk måte, eller om den bryter og skaper uorden og kaos, samt
om den bryter viktige skalaforhold eller blir dominerende i forhold til viktige landskapselementer. Det
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trenger med andre ord ikke være problematisk i seg selv å plassere vindturbiner i landskapet, da det
blant annet vil være avhengig av perspektiv.
Fokus i norske vindkraftanalyser og den offentlige debatt dreier seg mye omkring problematisering av
synligheten i seg selv. Mer kvalitative vurderinger av samspillet mellom vindturbinene og den aktuelle
landskapskontekst, riktig oppstillingsmønster samt en rekke skala- og harmoniforhold m.m. er i mindre
grad vektlagt eller vurdert.
Vindturbinenes enorme størrelse er dominerende i forhold til både kulturhistoriske og en rekke
naturhistoriske landskapselementer, hvis disse befinner seg i nærheten av vindparken. Mange av disse
har tradisjonelt vært fremtredende elementer i landskapet, både naturlige og menneskeskapte
orienteringspunkter som fjelltopper, varder, eller eksempelvis gravhauger og kirker. Mindre
framtredende landskapselementer, som en gravhaug på en åskam, vil nærmest kunne ”forsvinne” i
landskapsbildet som følge av vindturbinenes dominans. Selv store landskapselementer, som et
boligområde eller et skogholt, vil kunne bli visuelt ”overkjørt” av en nærliggende vindpark.
Vindkraftutbygging kan med andre ord medføre en betydelig endring av landskapsbildet.
Store vindturbiner endrer de enkelte landskapselementenes samspill med landskapsrommet fordi
vindturbinene fanger oppmerksomheten og i seg selv blir de dominerende orienteringspunkter.
Turbinvingenes rotasjon bidrar til å fange oppmerksomheten og forsterke denne prosessen. Det er
derfor viktig å være oppmerksom på samspillet mellom store vindturbiner og eksisterende
landskapselementer. Ved ubevisst plassering vil vindturbinene ta fokus fra viktige og sårbare
landskapselementer på en svært uheldig måte.
Hvorvidt en vindturbin i bakgrunnen fra et gitt betraktningspunkt ser ut til å være ”plantet” midt i en
gravhaug, eller om rotorbladene stikker opp over hustaket på en kulturhistorisk verneverdig bygning sett
fra eksempelvis adkomstveien, er to konkrete eksempler i forhold til sårbare kulturhistoriske
landskapselementer. Slike virkninger vil endre kulturmiljøenes autentisitet, opplevelsesverdi og samspill
med omgivelsene på en svært uheldig måte, selv på avstander der størrelsesforholdet ikke lenger gjør
vindturbinene til det dominerende innslag i landskapsbildet. Det er med andre ord ikke nødvendigvis
vindkraftanleggets synlighet og tilstedeværelse i landskapsbildet i seg selv som er problematisk i forhold
til andre og viktige landskapselementer. Fokuset i en landskapsanalyse bør derfor flyttes fra et
topunktsperspektiv, der problemstillingen knytter seg til problematisering omkring hvorvidt vindturbinene
kan sees fra viktige landskapselementer, til også å omfatte et trepunktperspektiv: hvorvidt vindturbinene
virker forstyrrende eller tar fokus fra sårbare landskapselementer fra et bakenforliggende, relevant
betraktningssted. Dette er imidlertid tidkrevende og kompliserte vurderinger.
Moderne vindturbiner har nesten uten unntak samme tårnhøyde som rotordiameteren. Dette er et godt
prinsipp som gir riktige proporsjoner og harmoni mellom lengde og størrelse på tårn og vinger. Hvis
tårnet blir for lavt i forhold til vingespennets diameter, blir konstruksjonen visuelt tung. Der vingene er
små i forhold til tårnet, bli inntrykket lett puslete (Selfors og Sannem 1998, Birk Nielsen 2007). Et
harmonisk uttrykk mellom tårn og vinger kommer reelt kun til uttrykk når vindturbinen ses fritt i
landskapet. I praksis vil imidlertid ofte deler av tårnet være skjult av landskapselementer i
forgrunnslandskapet eller områdets topografi. Når en vesentlig del av tårnet er skjult bak
landskapselementer eller -formasjoner, forandres harmoniforholdet negativt. Den negative virkningen vil
oppleves enda sterkere dersom rotorene ”subber i bakken”, eller deler av rotorbladenes rotasjon blir
brutt og skjult, slik at rotasjonen kun kan følges delvis. Tilskueren er imidlertid klar over at resten av
turbinen befinner seg bak der, og vil til en viss grad kompensere for dette ved å danne et mentalt bilde
og se hele turbinen for seg. Betydningen av dette skal likevel ikke undervurderes.
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Opplevelse av orden er en grunnleggende estetisk forutsetning. Dette legger også føringer for en
hensiktsmessig plassering av vindturbiner i et landskap. Vindturbiner bør oppfattes som en klar,
sammenhengende enhet, det vil si i geometriske, oftest lineære formasjoner, i kontrast til landskapet.
Plasseringen av vindturbinene bør tilpasses landskapets trekk, for eksempel ved å følge ryggen av en
fjellformasjon og linjene i landskapets hovedtretning. Vindturbiner bør ideelt også plasseres slik at de
kan skilles fra hverandre fra viktige betraktningssteder i landskapet. Dersom turbinene står helt eller
delvis på rekke langs betraktningslinjen, vil turbintårnene og vingene gripe i hverandre og skape visuelt
kaos på en sterkt skjemmende måte.
Alle disse forhold illustrerer to viktige sider ved en landskapsutredning: 1) En rekke kvantitative og
kvalitative skala- og harmoniforhold har betydning for vurdering av planenes omfang og konsekvens i
forhold til landskap. 2) Betydningen av å peke ut hvilke områder eller betraktningspunkter i landskapet
det bør tas hensyn til for å oppnå en hensiktsmessig og estetisk god plassering og utforming av et
vindkraftanlegg.
3.3
Influensområdet
Fagrapporten utreder effekten den planlagte vindparken vil ha på landskap innenfor et definert
influensområde. Influensområdet for landskap bestemmes i stor grad av tiltakets visuelle virkninger og
dominans. Vindturbinenes visuelle dominans bestemmes i stor grad av størrelse, og de visuelle
virkninger avtar med økende avstand. Med grunnlag i Selfors og Sannem (1998) og Birk-Nielsen (2007)
kan influensområdet for en vindpark med rundt 150 meter høye vindturbiner deles inn i følgende visuelle
soner:
Inngrepssonen (0 – 1 km fra nærmeste vindturbin)
Områder tett opptil vindturbinen hvor vindturbinene visuelt okkuperer omgivelsene totalt. Innenfor store
deler av denne sonen må man løfte blikket for å fange inn synet av hele vindturbinen, og størrelsen gjør
at vindturbinene skalamessig er blant de aller største landskapselementene i landskapsbildet. Vingenes
rotasjon fanger oppmerksomheten og virker overveldende og påtrengende. Vindturbinene støyer, men i
avtakende grad. Sonen rekker ut til den avstanden der vindturbinen ikke lenger fyller hele synsfeltet,
men der også omgivelsene begynner å sette sitt preg på inntrykksbildet.
Nærsonen (1 – 4 km fra nærmeste vindturbin)
Områder der vindturbinene er til stede i landskapet og er et av de dominerende element i
landskapsbildet. Her overgår proporsjonene tydelig andre landskapselementer. Vingenes rotasjon vil
medvirke til å øke vindturbinenes synlighet og fanger oppmerksomheten.
Mellomsonen (4 – 10 km fra nærmeste vindturbin)
Områder der vindturbinene er fremtredende elementer i landskapet, men disse er i skalamessig balanse
med de øvrige landskapselementer. På avstander omkring 4-6 km kan det være vanskelig å oppfatte
vindturbinenes størrelse. Turbinenes tilstedeværelse transformerer omgivelsene til et turbinlandskap, da
turbinenes størrelse fremdeles er tydelig, og vingenes rotasjon fortsatt fanger oppmerksomheten.
Turbinenes utforming oppfattes tydelig, men detaljene sløres. Siktforhold begynner etter hvert å ha
betydning for synligheten, på større avstander enn ca. 6 km vil vindturbinene være lite synlige under
dårlige sikt- og værforhold. Terrengformer, topografi og vegetasjon vil ofte skjerme turbinene helt eller
delvis.
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Fjernsonen (> 10 km fra nærmeste vindturbin)
Områder der vindturbinene fortsatt er synlige i landskapet, men er underlagt andre og mer dominerende
landskapselementer, og påvirker ikke landskapsopplevelsen i vesentlig grad. Både få og mange
vindturbiner sammen fremstår som samlede enheter på denne avstanden. I områder med mange
vindturbiner medvirker disse til å sette preg på det overordnede landskap, men uten å ta
oppmerksomheten fra andre mer fremtredende landskapselementer. På denne avstand har rotasjonen
ikke lengre noen påvirkning på turbinenes synlighet. Synligheten minsker vesentlig utover i fjernsonen,
og kan etter hvert ikke skilles fra andre landskapselementer, men inngår som en udefinerbar del av
bakgrunnen. Fjernsonens ytterste grense er den avstand der vindturbinene selv under optimale forhold
ikke lengre er synlige.
I denne utredningen er influensområdet satt til de områder som vil bli visuelt berørt innenfor en avstand
av 10 km (se kart i figur 3.1), som omfatter inngrepssonen, nærsonen og mellomsonen. Influensområdet
tilsvarer det området som er dekket av synlighetskartet (vedlegg 8.1).
3.4
Metode
Utredningen er utført i henhold til et metodesett beskrevet i Statens vegvesens håndbok-140 (2006).
Konsekvensvurderingene er sluttproduktet av en systematisk gjennomgang av landskapets verdi vurdert
i forhold til hvordan og i hvor stort omfang tiltaket vil påvirke dette.
Verdi
Hovedvekten i beskrivelsen og verdivurderingen av landskap er lagt på de visuelle kvalitetene.
Følgende landskapskomponenter er trukket inn i beskrivelsene: Landform/terrengform, vegetasjon,
vann, arealbruk og inngrep, steder hvor mennesker normalt ferdes, særlige utfluktsmål, utkikkspunkter,
bebyggelse osv. Verneverdier og registrerte landskapsområder som tilfører landskapsbildet mangfold
og opplevelseskvaliteter er tillagt en betydelig vekt. Samspillet mellom disse ulike komponenter danner
de enkelte områdenes landskapskarakter, mens landskapsbilde er et begrep som samlet uttrykker de
visuelle inntrykk i landskapet. Landskapet kan samlet vurderes ut fra kriteriene mangfold/variasjon,
helhet/kontinuitet og inntrykksstyrke/intensitet.
Landskapsverdiene uttrykkes etter en tredelt skala; liten, middels og stor. Kriterier for verdisetting er
gjengitt i tabell 3.1. Det er naturlig å verdivurdere større områder samlet og under ett, der landform,
grenser, barrierer, naturtype, natur/kultur osv er noen av de kriteriene som brukes for å trekke grenser.
Verdisetting av landskap er en skjønnsmessig og relativ vurdering, og tar utgangspunkt i blant annet
sjeldenhet/representativitet, bruksområde, interesser, osv.
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Tabell 3.1 Verdisetting av landskap (Statens vegvesen 2006).
Type landskap
Liten verdi
Middels verdi
Områder der
Områder med reduserte
- Områder med visuelle
naturlandskapet visuelle kvaliteter
kvaliteter som er typiske for
er dominerende
landskapet i et større område
- Områder med vanlig gode
visuelle kvaliteter
Områder i
som over +
som over +
spredtbygde
- Områder hvor landskap
- Landskap og bebyggelse/anlegg
strøk
og bebyggelse/anlegg
med vanlig gode visuelle
til sammen gir et mindre
kvaliteter
godt totalinntrykk
- Områder med vanlig gode
Områder i by og - Områder som bryter
visuelle kvaliteter
tettbygde strøk
med byformen og utgjør
- Områder som er tilpasset
et mindre godt totalbyformen og gir et vanlig godt
inntrykk
inntrykk
- Områder som har
reduserte eller dårlige
visuelle kvaliteter eller
utgjør et mindre godt
totalinntrykk
Inngrepsfrie
Områder av ordinær
- Områder over 1 km fra nærmeste
områder
landskapsøkologisk
tyngre, tekniske inngrep
betydning

Stor verdi
- Områder med spesielt gode
visuelle kvaliteter som er uvanlige
i et større område
- Områder der landskapet er unikt i
nasjonal sammenheng
som over +
- Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg til sammen gir
et spesielt godt eller unikt totalinntrykk
- Områder som forsterker byformen
og utgjør et spesielt godt totalinntrykk
- Områder som har spesielt gode
visuelle kvaliteter eller utgjør et
spesielt godt totalinntrykk

- Områder over 3 km fra nærmeste
tyngre, tekniske inngrep

Tiltakets virkninger og omfang
Omfanget av tiltakets virkninger for landskap avhenger av en rekke kvantitative og kvalitative forhold,
blant annet avstand, synlighet, landskapstype, harmoni- og skalamessige forhold, oppstillingsmønster,
værforhold og sikt. Visuell dominans er ikke en absolutt størrelse, men avstand er målbart.
Virkningsomfanget kan graderes i en skala ut fra soneinndelingen presentert ovenfor, som vist i tabell
3.2.
Tabell 3.2. Omfang (effekt) som en funksjon av avstanden mellom turbin og betraktningssted.
Omfang
Avstand fra nærmeste turbin
Kort beskrivelse
Stort negativt
Inngrepssonen (0 – 1 km fra nærmeste turbin)
Turbinene okkuperer synsbildet totalt
Middels negativt

Nærsonen (1 – 4 km fra nærmeste turbin)

Lite negativt

Mellomsonen (4 – 10 km fra nærmeste turbin)

Lite/intet

Fjernsonen ( > 10 km fra nærmeste turbin)

Turbinene dominerer omgivelsene en god
del
Turbinene er til stede i landskapsbildet som
et av de fremtredende elementer
Turbinene vil sjelden være fremtredende

Kvalitative omfangsvurderinger er mer skjønnsmessige og relative, avhengig av perspektiv og betrakter.
De skjønnsmessige kriteriene kan likevel generelt uttrykkes som i tabell 3.3.
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Tabell 3.3. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for landskap (Statens vegvesen 2006).
OMFANG
Tiltakets lokalisering og
linjeføring

Tiltakets dimensjon/ skala

Tiltakets utforming

Ubetydelig/lite omfang
Tiltaket vil stort sett være tilpasset/forankret til landskapets/stedets form og
elementer
Tiltakets dimensjoner vil stort
sett stå i et harmonisk forhold til
landskapets/ omgivelsenes
skala
Tiltakets utforming vil stort sett
være tilpasset omgivelsene

VURDERINGSKRITERIUM
Middels negativt omfang
Tiltaket vil stedvis være dårlig
tilpasset eller forankret til
landskapets/stedets form og
elementer
Tiltakets dimensjoner vil stå i et lite
harmonisk forhold til
landskapets/omgivelsenes skala
Tiltakets utforming vil stedvis være
dårlig tilpasset omgivelsene

Stor negativt omfang
Tiltaket vil være dårlig tilpasset
eller forankret til landskapets/
stedets form og elementer
Tiltakets dimensjoner vil
sprenge landskapets/
omgivelsenes skala
Tiltakets utforming vil stedvis
være dårlig tilpasset
omgivelsene

Tiltakets omfang, dvs. i hvor stor grad tiltaket påvirker landskapet, er uttrykt i en femdelt skala; fra stort
positivt omfang til stort negativt omfang. Den positive enden av verdiskalaen vurderes ikke som aktuell
for vindkraftutbygging.
Konsekvens
Konsekvensgrad uttrykkes ved en sammenstilling av områdenes verdi i forhold til tiltakets
virkningsomfang. Hovedprinsippet er at stor verdi og stort omfang gir stor til meget stor konsekvens,
mens liten verdi og lite omfang gir tilsvarende liten til ubetydelig konsekvens. Dette er illustrert i
konsekvensmatrisen i figur 3.1.

Figur 3.1. Prinsippet for en konsekvensmatrise (Statens vegvesen 2006).
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4.

LANDSKAPSBESKRIVELSE

4.1
Landskapsregionen
Gjesdal kommune er ei fjell- og innlandsbygd som ligger i overgangen mellom Jæren og Dalane.
Kommunen grenser til Forsand, Sandnes, Time, Bjerkreim og har også grense med Sirdal kommune i
Vest-Agder. Gjesdal kommune er stor i utstrekning med sine 609 km2. Arealfordelingen er: jordbruk: 6
%, produktiv skog: 5 %, ferskvatn: 8 % og andre areal: 81 % (Gjesdal kommune).
Frafjord og Dirdalen deler Gjesdal kommune grovt sett i to deler, som også er landskapsmessig
forskjellige. I øst, der tiltaksområdet ligger, er det et nokså jevnt høyfjellsplatå med skarpt nedskårne,
ofte parallelle dalfører. Områdene i vest er lavere, har et mer kronglete dalmønster omgitt av nuter og
koller, og landskapet oppfattes som mer kollet og åpent. Gilja vindpark ligger på et høydedrag i den
østlige delen av Gjesdal (figur 4.1) som grenser i nord til Frafjorddalen, i sørvest til Dirdal/Gilja og mot
sørøst til Øvstabødalen. Vestover fra planområdet er det et noe lavereliggende landskap der skog
veksler med treløse høydedrag. Øst for planområdet strekker fjellene seg ubrutt i flere mil.

Figur 4.1. Planområdet for Gilja vindpark i Gjesdal kommune (Arealis).

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har utviklet et nasjonalt referansesystem for
landskap (Puschmann 2005). Referansesystemet består av regionavgrensninger på kart med
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beskrivelser i tekst. Planområdet ligger i landskapsregion 22 ”Midtre bygder på Vestlandet ” og
underregion 22.2 ”Lysefjorden/Frafjorden”. Det er kun en liten del av Gjesdal kommune som ligger
innenfor denne regionen, som utgjør regionens absolutt sørligste hjørne. For øvrig ligger den østlige
delen av kommunen i region 15 ”Lågfjellet i Sør-Norge” (underregion 15.1 ”Dyraheio”), som dekker store
deler av Ryfylke- og Setesdalsheiene. Den vestlige delen av kommunen ligger i region 18 ”Heibygdene i
Dalane og Jæren” (underregion 18.2 ”Bjerkreim/ Sirdalsvatnet”). Denne vestlige delen av Gjesdal
regnes som en del av Høg-Jæren. Vindparkens influensområde ligger i møtepunktet mellom tre
landskapsregioner, og dermed i et område preget av mangfold og både gradvise og brå endringer av
landskapskarakter.

Figur 4.2. Tiltaksområdets beliggenhet i forhold til landskapsregionene. Tiltaksområdet (rød stiplet linje) ligger i hovedsak
innenfor landskapsregion 22 ”Midtre bygder på Vestlandet”, men berører også region 15 ”Lågfjellet i Sør-Norge”.

I grove trekk kan region 22 ”Midtre bygder på Vestlandet” ses som et belte mellom fjordmunningene og
de indre bygdene. Her inngår også flere mellomstore fjellområder mellom fjordløpene, men på grunn av
regionens vide utstrekning, varierer fjordenes omkringliggende landformer mye. Rundt de sørligste
Rogalandsfjordene, der også tiltaksområdet ligger, er det områder med storkupert hei- og
viddeområder, hvor fjordene med høye og steile bergsider og U-daler, gjør dype innhogg i
fjellmassivene. Lysefjorden er blant de mest spektakulære og kjente av disse fjordene. Dalførene i dette
området er hovedsakelig orientert nordøst-sørvest, men med enkelte tverrdaler, som Dirdalen og
Giljajuvet. De dramatiske landskapformene i regionen har ofte en høy inntrykksstyrke.
Region 15 ”Lågfjellet i Sør-Norge”, som planområdet delvis berører og grenser til, er en samlegruppe for
store høyfjells- og snaufjellsområder opp til 1500 moh. spredt over hele den sørlige landsdelen.
Landform og landskapskarakter varierer derfor også betydelig mellom de ulike fjellområdene.
Fjelltraktene har tradisjonelt vært brukt til jakt, fangst, fiske og andre typer utmarksbruk. I nyere tid er
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høyfjellsregionen blitt en av de største friluftsregionene i landet. Dette er også den mest vannrike av
landets regioner, med titusener små og store vann. Med sine rike vannressurser er regionen derfor
betydelig påvirket av kraftutbygging mange steder.
4.2
Berggrunn, løsmasser og vegetasjon
Berggrunnen i området består i hovedsak av granittisk gneis, som er en sur og næringsfattig bergart.
Hele Gjesdal kommune hører inn under det sørnorske grunnfjellsområdet.
I de gjesdalske fjellheiene er det mye blokkmorene strødd utover landskapet, store og små steiner som
isen har lagt igjen da den trakk seg tilbake etter siste istid. Dette skiller disse heiene fra
Bjerkreimsheiene og Lyseheiene, hvor det er mye nakent berg i dagen, etter at isbreene har skrapt
landskapet rent.
Stedvis danner blokkurer markante innslag i fjellfoten. Den aller viktigste av disse er Gloppedalsura,
som er regnet som Nord-Europas største steinur. Den består av rasblokker som ligger oppå en
endemorene.
Hoveddalene i den østlige delen av Gjesdal kommune er utpregede U-daler etter isens erosjon under
siste istid. Dette er daler med svært bratte dalsider, ofte med en skarp overgang, eller knekk, til
høyfjellsplatået ovenfor. Dalbunnene i U-dalene er ofte flate, med store løsmasseavsetninger etter siste
istid.
Bergarter som gneis og granitt er harde og næringsfattige, og dette påvirker også vegetasjonen i
området. Fattige bergarter favoriserer nøysomme gras- og lyngarter som dominerer vegetasjonen i
regionens knaus- og heiområder. Vanlig er et skarpt skille mellom vegetasjon på løsmasser og de
nakne fjellknausene.
Skogspreget i regionen er betydelig, og her er store områder med særlig lauv- og blandingsskog i fjell
og dalsider, mellom de ofte kultiverte dalbunnene og de snauere fjell- og heiområdene.
4.3
Fjorder, vann og vassdrag
Store fjordløp særpreger regionen, og de langstrakte vannflatene danner både gulv og ferdselsårer i
mange dyptskårne landskapsrom. Det meste av Gjesdal kommune ligger tilbaketrukket fra kyst og
fjorder, med Høgsfjorden og Frafjorden som eneste kystlinje i kommunen. Fjordarmen skjærer inn
omtrent midt i Gjesdal fra nordvest og vest.
Vassdragene i regionen er for det meste korte og bratte, men med til dels stor vannføring som følge av
store nedbørsmengder. Rennende vann er et gjennomgående karaktertrekk i regionens daler.
Sidedalene har ofte trange gjel eller høye terskler som de mange elvene og bekkene kaster seg utfor.
Disse samles opp i hoveddalførene, der elvene kan få en anselig størrelse. Dirdalselva kommer
hovedsakelig fra Øvstabødalen, men får nedover i vassdraget tilsig fra flere sidebekker i fjellsidene og
vokser i omfang før den renner ut i Frafjorden. Tilsvarende får Frafjordelva stadige bekketifang gjennom
Fidjadalen. Her passerer den Fidjavatnet og den spektakulære Månafossen, før den bukter seg
gjennom det flate jordbrukslandskapet i Frafjord og renner ut i Frafjorden. Frafjordelva er varig vernet
mot utbygging (verneplan IV).
I et sidedalføre sør for Øvstabødalen og Hunnedalen er det et større sammenhengende vassdrag med
mange små og store vatn. Her er Stora Myrvatn regulert. Også nord i Frafjordheiane, nærmere
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Lysefjorden, er det flere store regulerte vann. Ellers er det svært mange små og mellomstore vann i
fjellheiene i hele influensområdet.
Av større vann i området kan nevnes Giljastølsvatnet, Dypingsvatnet, Molaugsvatnet, Råssavatnet,
Stølsvatnet og Gloppedalsvatnet/Vinjavatnet. Riksvei 45 følger elvestrengen i dalen langs hovedelva i
Dirdalsvassdraget.
4.4
Bebyggelse og bosetning
Befolkningen i Gjesdal er i all hovedsak konsentrert til den vestre delen av kommunen. Ålgård er det
største tettstedet i Gjesdal med rundt 8.000 innbyggere og kommunesenter. Andre store og mellomstore
tettsteder i kommunen er Oltedal, Gilja og Dirdal. Bosetningen er ellers spredt, og preget av
enkeltliggende eller grendepreget gårdsstruktur. Topografien har virket til at bosetningen til alle tider har
vært konsentrert til dalførene, og dette mønsteret er fremdeles gyldig.
Tilveksten av hytter har i stor grad skjedd i tradisjonelle støls- og heiområder. Det største hyttefeltet
ligger på Giljastølen.
4.5
Jordbruk og kulturlandskap
Topografien har gitt store begrensninger for jordbruket i kommunen (figur 4.3). De oppdyrkede arealene
ligger i dalbunnene, og kun 6 % av kommunens areal er landbruksjord. Jordbruksarealet økte med hele
17 % i løpet av 1990-årene, til tross for at antallet bønder gikk ned. Ellers er det til dels bratte dalganger
der grunnlaget er for skrint for annen jordbruksdrift enn utmarksbeite, og jordbruksdriften i Gjesdal er
derfor i stor grad basert på husdyrproduksjon. Gjesdal er en av landets største sauekommuner.

Figur. 4.3. Den bratte fjellsiden på sørsiden av Frafjorddalen. Tiltaksområdet ligger på platået ovenfor.
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Det finnes likevel noen større bygder der grasgrønn innmark dominerer. Både i Dirdal og Frafjord er det
brede dalbunner under marin grense som gir godt grunnlag for jordbruksdrift. Ved Byrkjedal, Motland,
Øvstebø og Maudal er det også jordbruksdrift på mer avgrensede arealer. Jordbrukslandskapet i
kommunen har en noe oppstykket karakter. Brattlendt innmark utgjør ofte en vesentlig del av
jordbruksområdenes landskapskarakter, og gårdene er gjennomgående små. Grasproduksjon i
forbindelse med husdyrholdet dominerer, og utgjør samlet rundt 98 % av all hevdholdt dyrket jord i
regionen.
I utkanten av og ovenfor de fulldyrkede arealene ligger kulturbeitene. Dette er overflatedyrkete areal der
grasbeitet ligger mellom små og store jordfaste steiner og spredte trær. Slike kulturbeiter er blant
regionens aller vakreste kulturlandskap. Kulturbeitene strekker seg til bratthenget i fjellsidene, eller går
over i ren utmark, heier og snaufjell. Også dette er områder som brukes til sommerbeite for sau.
I denne landskapsregionen, hvor topografien og landskapets naturgitte relieff er det formgivende, er det
likevel kulturelementene som mange steder danner blikkfang og målbare dimensjoner, og som tilfører
landskapet manfold og variasjon Blanding av tradisjonell og nyere tids arealbruk og bebyggelse har de
fleste steder skjedd i en mer eller mindre tilfeldig samrøre med tradisjonelle kulturmiljøer, noe som kan
virke svært uheldig for harmonien i jordbrukets kulturlandskap.
Kulturlandskap inneholder viktige kulturhistoriske og/eller biologiske verdier. Prosjekt et ”Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap" (1994) hadde som mål å utarbeide en oversikt over verdifulle
kulturlandskap i Norge. Prosjektet ble avgrenset til jordbrukets kulturlandskap. Et rikt kulturlandskap har
bevart et mangfold av natur- og kulturverdier og beholdt sitt særpreg. Det er ikke registrert noen viktige
kulturlandskap i tiltaks- eller influensområdet i forbindelse med den nasjonale registreringen, men
kulturlandskapskvaliteter inngår i vurderingene av ”Vakre landskap i Rogaland”. Kulturlandskap er ellers
omtalt i presentasjonen av landskapet i influensområdet i neste kapittel.
4.6
Kommunikasjon og samferdsel
To større veier går i dag gjennom Gjesdal kommune. Europavei 39 går fra nord til sør, mens riksvei 45
går fra vest mot øst. Europaveien knytter Ålgård til Sandnes og Stavanger i nord, mens sørover går den
mot Kristiansand. Riksveien starter ved E-39 ved Vaula Bru rett sør for Ålgård og går via Lima,
Lomeland, Oltedal, Dirdal, Gilja, Byrkjedal og gjennom Øvstabødalen,. Veien passerer dalføret like
nedenfor tiltaksområdet. Riksveien forlater Gjesdal kommune i Hunnedalen, der den er adkomstvei til
flere store hyttefelt. Riksveien går videre til Sirdal, med forlengelse over Suleskard i Setesdal. Veien er
også korteste strekning mellom Oslo og Stavanger.
Riksvei 503 forbinder E39 med riksvei 45 på strekningen Vikeså – Byrkjedal. Her passerer veien
gjennom Gloppedalen.
Det er mye bilturisme knyttet til riksveiene 45 og 503 i influensområdet. Dette skyldes at veiene går
gjennom naturskjønne omgivelsermed flere attraksjoner. Gloppedalsura, Månafossen og
Byrkjedalstunet er viktige attraksjoner, mens Gloppedalen, Øvstabødalen, Giljajuvet og Frafjord er vakre
og dramatiske dalfører med stor opplevelsesverdi. For mange bilturister er et besøk i dette området en
naturlig del av ferden videre langs riksvei 45 til Sirdal og Setesdal.
Fra riksvei 45 ved Gilja er det i dag tunnel til Frafjord, den gamle veien om Giljastølen brukes derfor
primært kun av reisende til Giljastølen.
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Figur 4.4. Veier i influensområdet: Riksvei 45 via Oltedal, Dirdal, Byrkjedal og opp Øvstabødalen og Hunnedalen.
Riksvei 503 mellom Vikeså i Bjerkreim og Byrkjedal passerer gjennom Gloppedalen og Gloppedalsura.

4.7
Inngrepsstatus
Arealer med store, sammenhengende områder uten inngrep er sterkt redusert de siste tiårene, og
områdene blir stadig færre og mindre i utstrekning. Villmarkspregede naturområder, definert som
områder mer enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep, ble redusert fra 48 til under 12 prosent av
Norges areal fra 1900 til 2003 (Miljøstatus i Norge). Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1995
en kartlegging av inngrepsfrie naturområder (INON) i Norge. Bakgrunnen for kartleggingen var den
dramatiske reduksjon av mer eller mindre uberørte områder de siste tiårene. DN har etablert en
database for inngrepsfrie naturområder som oppdateres jevnlig. Databasen benyttes som et verktøy for
forvaltningen med tanke på å gi de resterende INON større prioritet som bevaringsområder.
INON defineres som alle områder som ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep
Offentlige og private veier samt jernbanelinjer med lengde over 50 meter, kraftlinjer, magasiner,
kraftstasjoner, vannstandsendringer, regulerte bekker og elver, rørgater i dagen, kanaler, forbygninger
og flomverk, m.m. tilhører kategorien tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt i
soner basert på avstand til nærmeste inngrep:
Inngrepsfri sone 2
Inngrepsfri sone 1
Villmarkspregede områder

: 1 – 3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep
: 3 – 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep
: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep

Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som inngrepsnære.
Gjennomgående er influensområdet moderat påvirket av tekniske inngrep. Mer eller mindre
menneskepåvirket naturmark (beitepåvirket) og tradisjonelt kulturlandskap dominerer. Hovedveien i
området er riksvei 45 fra Dirdal opp Øvstebødalen mot Hunnedalen. Sekundære veistrenger er riksvei
503 mellom Byrkjedal og Vikeså, og veigrenene til Frafjorddalen (den gamle veien over Giljastølen, og
den nyere Frafjordtunnelen inn til fjordbotnen i Frafjord). Det går kraftledninger langsetter dalføret
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mellom Byrkjedal og Dirdal, og fra Gilja over Giljastøen til Frafjord. Ved Giljastølen er det skitrekk og
annen tilrettelegging for fritidsaktiviteter. Her er også den største hyttekonsentrasjonen i
influensområdet.
Som kartet i figur 4.5 illustrerer, er store deler av tiltaksområdet inngrepsfritt (sone 2). Dette inngrepsfrie
området strekker seg videre østover til fylkesgrensen og inn i Vest-Agder.
INON-områder sone 2 gis generelt middels verdi, mens sone 1 og villmarkspregede områder gis stor
verdi, jf. tabell 3.1.

Figur 4.5. Inngrepsfrie områder i tiltaks- og influensområdet, markert med grønt. Planområdet er omtrentlig
markert med rød stiplet linje.

4.8
Naturvern og viktige naturområder
Naturvern bygger på opplevelse av og kunnskap og bevissthet om kvaliteter og egenskaper i naturen.
Norsk politikk og lovgivning baserer seg på at naturen har en verdi i seg selv, en egenverdi som gjør at
all natur og alle arter har en rett til å eksistere. Det biologiske mangfoldet og en rik, mangfoldig og
inngrepsfri natur har stor opplevelsesverdi, og er en ressurs for menneskers helse og trivsel.
Om lag 14,3 % av Norges areal er vernet, hvorav høyfjellsområder er dominerende i arealomfang.
Hovedmålet med vern etter naturvernloven er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og
landskap for kommende generasjoner. Vernet skal også være med på å sikre områder av spesiell verdi
for planter og dyr. Enkelte naturtyper, som eksempelvis høgmyrer i lavlandet, elvedelta, kalkskog og
sanddyner, er redusert så kraftig at de regnes som truede (Miljøstatus i Norge 3). Verneområdene
fordeler seg på nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og plante- og/eller
dyrelivsfredninger:
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• Naturreservat er den strengeste formen for verneområde, og er ofte nærmest totalfredet.
Verneformen brukes som regel på små og tilnærmet urørte områder hvor formålet er vern av
spesielle naturtyper eller dyresamfunn. Gjennom tematiske verneplaner er det opprettet
reservater for myr, våtmark, edellauvskog, barskog, sjøfugl osv. Områder som blir vernet som
naturreservat, har ofte høy naturfaglig og vitenskapelig verdi.
• Nasjonalpark regnes som en middels streng statlig verneform, og omfatter som regel områder
av betydelig størrelse. Nasjonalparkene skal sikre urørt natur og bevare naturverdiene for våre
etterkommere. I mange nasjonalparker er muligheten for tradisjonelt friluftsliv også et viktig
verneformål. I nasjonalparkene er hele naturmiljøet og landskapet med planter, dyreliv, naturog kulturminner vernet mot utbygging, lokal forurensning og andre inngrep.
• Landskapsvernområde er den mildeste formen for vern. Landskapsvern omfatter egenartede
natur- eller kulturlandskap og brukes blant annet for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. Det
skilles i noen tilfeller mellom landskapsvernområder, landskapsvernområder med
dyrelivsfredning og landskapsvernområder med plantelivsfredning.
I områder som blir vernet etter naturvernloven, er tiltak som påvirker eller forandrer naturen i vesentlig
grad, ikke tillatt. Tradisjonell bruk som beiting, bærplukking, jakt og fiske kan som regel fortsette, mens
tekniske inngrep som veibygging og vannkraftutbygging eller endring av naturforholdene ved oppdyrking
og skogsdrift ikke er tillatt. Det er heller ikke lov med motorisert ferdsel i verneområdene.
Verneforskriftene som blir utarbeidet for hvert enkelt verneområde, gir nærmere regler for ferdsel og
bruk av områdene.
Frafjordheiane landskapsvernområde
Planområdet grenser i øst mot Frafjordheiane landskapsvernområde, mens Frafjorddalen skjærer inn
fra vest og skaper et skille nord for vindparken.
Frafjordheiane ble vernet som landskapsvernområde i 2004. Formålet er å ta vare på et representativt,
særpreget og vakkert landskap. Her er bratte fjord- og dalsider via lågheier opp til glattskurt fjell, elver,
vann og vassdrag, viktige leveområder for et særpreget plante- og dyreliv, geologiske landskapsformer,
samt beite- og stølslandskap med automatisk fredete og nyere tids kulturminner.
Frafjordheiane landskapsvernområde ligger mellom Lysefjorden og Frafjorden og strekker seg østover
inn i heiområdene vest for Setesdalen (figur 4.6). Det er et vakkert og kontrastpreget landskap med dypt
nedskårne daler som stiger gradvis mot høgheia i øst. De viktigste verneverdiene er knyttet til
variasjonen og kontrastene i landskapet og stor grad av uberørthet. Daler med stedvis frodig og relativt
mangfoldig vegetasjon, løsmasseformasjoer frå siste istid, et særpreget og variert kulturlandskap med
støler og tufter og kontrastene mot fjorden og høgheilandskapet innenfor, gir området sitt særpreg.
Det nye verneområdet grenser opp mot det tidligere etablerte landskapsvernområdet i Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiane, og er det største landskapsvernområdet i Rogaland. Vernet er viktig for å ta vare på et
variert naturområde som mange bruker til friluftsliv, og som ligger i yttergrensa for villreinområdet. Det
nye landskapsvernområdet og de to tilgrensende naturreservatene Migaren og Ørestø dekker til
sammen et areal i underkant av 420 km2. Sammen med det eksisterende landskapsvernområde
Setesdal - Vesthei Ryfylkeheiane, blir det et sammenhengende verneområde i denne sørvestlige delen
av landet på rundt 2766 kvadratkilometer (www.regjeringen.no).
Frafjordelva og Espedalsvassdraget er varig vernet i verneplan IV, og har svært variert vassdragsnatur.
Her Fidjadalen og Røssdalen, dette er naturområder som fremhever seg med særpreg og mange
naturkvaliteter.
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Figur 4.6. Frafjordheiane landskapsvernområde og Setesdal Vesthei er i praksis et stort,
sammenhengende verneområde. Tiltaksområdet er omtrentlig markert med rød stiplet linje.

4.9
Vakre landskap
Rogaland fylkeskommune har gjennomført en registrering, evaluering og prioritering av verdifulle og
vakre natur- og kulturlandskap i Rogaland (Hettervik 1996). Hensikten med denne registreringen er å
bidra til å ta vare på de estetiske landskapskvalitetene. Det ble valgt ut 151 avgrensede områder av
regional og nasjonal verdi. I influensområdet er følgende områder registrert og beskrevet (figur 4.7):
Fjordlandskap: 1. Frafjord. Dal- og heilandskap: 2. Frafjordheiene og 3. Gloppedalen (Vinjavatn –
Byrkjedal – Gilja). Frafjordheiene og Gloppedalen er vurdert til å ha meget høy landskapsverdi av
nasjonal interesse (nasjonal verdi), mens Frafjord er vurdert til høy landskapsverdi av fylkesinteresse
(regional verdi).

Figur. 4.7. Vakre landskap i influensområdet: 1. Frafjord, 2. Frafjordheiene og 3. Gloppedalen.
Planområdet er omtrentlig markert med rød stiplet linje.
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4.10 Viktige landskapsområder i influensområdet
Generell vurdering
Landskapet i denne delen av Gjesdal kommune, og de tilgrensende visuelt berørte områdene i Forsand,
Sandnes og Bjerkreim kommuner, er gjennomgående lite berørt av tekniske inngrep. Det dreier seg om
gjennomgående karrige heiområder, til dels sterkt beitepåvirket, ispedd jordbruksarealer med gårder av
varierende størrelse i dalførene. Gårdsbebyggelsen er i det store og hele av begrenset kulturhistorisk
interesse. Landskapet har til dels sterke og karakterfylte relieff, og enkelte svært vakre landskapsrom
med slående kontraster mellom fjellsider og dalbunn. Eksempler på dette er Frafjorddalen og Dirdalen.
På grunn av den oppbrutte topografien gir en reise gjennom dalrommene en vekslende og inntrykksfylt
opplevelse av landskap og natur over korte strekninger.
Noen av Rogalands største og mest besøkte naturattraksjoner befinner seg i influensområdet,
Gloppedalsura og Månafossen fremheves spesielt, men også Dirdal, Frafjord, Giljajuvet, Gloppedalen
og Øvstabødalen har mektig natur eller landskapsformer med stor opplevelsesverdi og intensitet.
Turisttrafikken her er derfor gjennomgående ganske stor. Det er generelt store landskapsverdier i
influensområdet.
I de videre avsnitt beskrives og vurderes landskapet i planområdet og det øvrige influensområdet (jf.
inndelingen i figur 4.8). Felles for disse områdene er at det knytter seg flere interesser og verdier til
disse områdene, som opplevelsesverdi, estetisk verdi, bruksverdi, friluftsinteresser, natur- og
kulturhistoriske verneverdier osv.

Figur 4.8. Særlig viktige landskapsområder i influensområdet. Tegnforklaring: Rødt = stor verdi, oransje = middels – stor
verdi og gult = middels verdi. Indre sirkel = grense for visuell nærsone, ytre sirkel = grense for mellomsone og definert
influensområde. Planområdet er omtrentlig markert med rød stiplet linje. Landskapsområder: A. Planområdet og
tilgrensende områder, B. Giljastølsområdet og Stora Heia, C. Frafjorden og Frafjorddalen, D. Frafjordheiane, E. Dirdalen, F.
Giljajuvet, G. Gloppedalen, H. Byrkjedal og Øvstabødalen, I. Maudal – Øvstabøheiane og J. Madlandsheiane. Merk:
Områdeavgrensningene er ment å være illustrative, og ikke absolutte i forhold til noen kriterier.
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A. Planområdet og tilgrensende områder

Topografi, naturtyper og vegetasjon
Tiltaksområdet er småkupert, men høydeforskjellene er likevel relativt små, da vindparken stort sett er
lokalisert på selve høydedraget (se figur 4.9 og 4.10). Det meste av planområdet ligger mellom 750 –
800 moh, med Vallresknuten på 885 moh. som høyeste punkt. Sammenlignet med nærliggende
fjellområdet fremstår landskapet i planområdet som relativt slett og med små høydeforskjeller.
Vegetasjonen i planområdet er i stor grad preget av lavtvoksende og lite næringskrevende arter som er
tilpasset et karrig og åpent fjellandskap med ustabilt snødekke. På grunn av svært liten variasjon i
høyde, og mangel på dype sprekkedaler og forsenkinger i terrenget, preges hele planområdet av
rabbevegetasjon (Fremstad 1996). Plantene som vokser på rabber har relativt lang vekstsesong, men
er utsatt for sterk vinterkulde og perioder med sommertørke. I de små forsenkingene som finnes er
forholdene litt forskjellige, ved at plantene i lengre perioder er dekket av snø og dermed beskyttet mot
sterk kulde, og det er bedre vanntilgang gjennom året.
De fleste myrene er små og grunne, og er usammenhengende utbredt i forsenkninger og skråninger.
Myr ligger ellers stort sett i tilknytning til vannene i planområdet. Myrene i planområdet består i første
rekke av flatmyrer. Flatmyrene er knyttet til flatt terreng, gjerne i forsenkninger i landskapet eller på
terrengavsatser med dårlig drenering. Flatmyrene ligger også i stor grad i tilknytning til vann. I utkanten
av planområdet forekommer det noe bakkemyr i forbindelse med fuktsig, og her er også noe mer variert
vegetasjon.

Figur 4.9. Tiltaksområdet har høyfjellskarakter, store deler nærmest viddepreg.

Berggrunn og løsmasser
Berggrunnen i planområdet er som ellers i store deler av regionen næringsfattig. Vi finner også her
nærmest utelukkende granittisk gneis med noe båndgneis i en smal stripe langs søndre og sørvestre
grense av planområdet. Det er mye blokkmorene, store og små steiner som isen har lagt igjen da den
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trakk seg tilbake under siste istid, men generelt svært sparsomt med løsmassedekke. Den
næringsfattige berggrunnen gir et skrint og tynt jordsmonn.
Vann og vassdrag
I planområdet er det mange mindre vann, og med bratte bekkestrenger ned til dalene nedenfor.
Planområdet inngår som en del av nedslagsfeltene for Frafjordelva mot nord og Dirdalselva mot sør, og
nedslagfeltene deler grovt sett planområdet på midten.
Innenfor planområdet finnes det mange små vann. De største vannene er Måkevatnet og
Kalvedalsvatnet, begge ligger sørvest i området. Vann dekker ca. 20 % av planområdet. Alle befarte
vann er næringsfattige med lite utviklet eller ingen vannvegetasjon. Vekstsonen for vannplanter er stort
sett begrenset til grunne viker og bukter.

Figur 4.10. Flyfoto over planområdet og tilgrensende områder. Bildet viser det nakne og opprevne fjellandskapet der tiltaket
er planlagt, og de mer skogspregede områdene rundt GIljastølen mellom Giljastølsvatnet (oppe til venstre) og Dypingsvatnet
(nede til venstre). Øvstabødalen skjærer inn i bildets nedre billedkant.

Kulturpåvirkning
Tiltaksområdet framstår som tilnærmet rent naturområde uten kulturpåvirkning, med varden på
Vallresknuten som nærmest eneste unntak. Innenfor planområdet finnes det ikke innmarksbeite og
dyrka mark, og det benyttes i dag i liten grad til beite.
Inngrepsstatus
Det er ingen veier, hus, hytter eller andre typer bygninger i planområdet, som inngår i et større
inngrepsfritt område (INON).
Bruk og brukerinteresser
Brukerinteressene i tiltaksområdet knytter seg først og fremst til friluftsliv, men også delvis til sauebeite.
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Verdi
Samlet sett framstår planområdet som relativt ensformig, med liten spennvidde i naturtyper og
vegetasjon. Planområdets kvaliteter er først og fremst knyttet til dets uberørte preg, at området er
inngrepsfritt (INON) og tilknytningen til et større sammenhengende areal med åpent fjellandskap. Den
sparsomme vegetasjonen, viddepreget, høyden over havet og den forholdsvis slake topografien på
platået gir imidlertid vidt utsyn i de fleste himmelretninger. Dette utgjør kanskje områdets største visuelle
verdi. Herfra kan man se milevis i de fleste retninger, mot fjorden i vest og over fjellheiene i nord, øst og
sør. Landskapet som sådan er typisk for regionen. Samlet vurdert til middels verdi.
B. Giljastølsområdet
Giljastølsområdet ligger inn mot fjellsiden som stiger opp til platået der tiltaksområdet ligger. Dette er et
viktig fritids- og utfartsområde for Stavangerregionen. Rundt Giljastølen ligger det et større hyttefelt og
et skitrekk.
Området er representativt for regionen. Det er ingen særlige visuelle kvaliteter rundt selve Giljastølen,
men fjellsiden opp mot platået der planområdet ligger utgjør en fin bakre ramme og gir en middels stor
kontrastvirkning. Utsiktspunktene Lauvnesknuten og Ramnstoknuten i Stora Heia mot vest byr på en
spektakulær utsikt over Frafjorden og Høgsfjorden. Samlet vurdert til middels verdi.
C. Frafjord og Frafjorddalen
Frafjord og Frafjorddalen er et markert landskapsrom med bratte og skogkledde fjellsider med juv og
småelver som forsterker intensiteten i rommet. Markante linjedrag og en dramatisk profil dominerer
landskapsbildet. I Frafjorddalen er det store kvartærgeologiske avsetninger, og i dalsidene
dokumenterer flere terrasser de gamle strandlinjene. Frafjordelva slynger seg gjennom det moderne
jordbrukslandskapet i dalbunnen. Fjorden og Frafjordelva gir landskapsrommet variasjon og et
dynamisk preg. Bevarte randsoner med vegetasjon og spredt gårdsbebyggelse gir et variert
kulturlandskap, med naustrekker og et lite lakseslott som særpreget innslag i landskapet. Fravær av
store tekniske inngrep gjør at landskapsrommet har god helhet.

Figur 4.11. Frafjorddalen med Frafjordelva, som svinger seg i svake meandersvinger gjennom moreneavsetningene
og kulturlandskapet. Tiltaksområdet ligger oppå fjellmassivet, like innenfor toppkammen.
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Den nordvendte siden av Frafjorddalen er svært bratt, med mange trange bekkejuv, rasmarker, og
hyller. Frafjord og Frafjorddalen skiller seg likevel ikke vesentlig fra mange andre fjorder og daler i
Rogaland og landskapsregionen (22 Midtre bygder på Vestlandet). Veien gjennom Frafjorddalen er en
av de viktigste adkomstveiene til de store friluftsområdene i Frafjordheiane, deriblant til
naturattraksjonen Månafossen. Frafjorddalen er i seg selv en attraksjon og en opplevelse, og
turisttrafikken gjennom dalføret er derfor generelt ganske stor. Samlet vurdert til middels – stor verdi.
D. Frafjordheiane
Frafjordheiane er et stort fjell- og heiområde i Gjesdal, og som fortsetter inn i Forsand og Sirdal.
Området avgrenses av Frafjorden i vest, Lysefjorden i nord, Øvstabødalen og Hunnedalen i sør og
fylkesvei 500 (Lysebotnveien) i øst. Landskapet stiger fra fjorden i vest til nesten 1200 meter i øst. Over
900 meter overtar snaufjellet mer og mer, men høyfjellspreget starter lenge før det. Frafjordheiene er et
stort og variert fjellområde. Store deler av området er gras- og lynghei, gjennomskåret av flere frodige
dalfører i østlig og nordøstlig retning. De største og dominerende dalene i Frafjordheiane er Fidjadalen,
Brådlandsdalen og Røssdalen, hvor vegetasjonen er mangfoldig. De store dalførene preges også av
elveløp, spesielt Frafjordelva.
Frafjordheiane er definert som et område med meget høy landskapsverdi av nasjonal interesse i "Vakre
landskap i Rogaland" (Hettervik 1996). I 2004 ble Frafjordheiane landskapsvernområde opprettet (se
kapittel 4.8). Store deler av Frafjordheiane er også inngrepsfritt (INON), i hovedsak 1-3 km fra
nærmeste tyngre, tekniske inngrep (sone 2), men også med større kjerner som ligger fra 3-5 km fra
tyngre inngrep (sone 1).
Fjellplatået Kjerag på sørsiden av Lysefjorden er den desidert mest kjente naturattraksjonen innenfor
landskapsvernområdet. Her har en stor steinblokk kilt fast i en kløft i fjellet, med tusen meters fritt fall
under. Fra platået og bolten er det utsikt over store deler av Lysefjorden. Kjerag er et internasjonalt kjent
turistmål. I 2006 var det i underkant av 30.000 besøkende her. Kjerag er også kjent som et av verdens
mest populære utsprangssteder for basehoppere.
Sør i Frafhordheiane ligger Månafossen, en turistattraksjon besøkt av turister fra inn- og utland.
Månafossen har fylkets høyeste fossefall, med 92 meters fritt fall. Adkomsten til utsiktspunktene over
fossen er noe vanskelig tilgjengelige. Videre innover Fidjadalen (figur 4.12) er det særpreget og variert
kulturlandskap med støler og tufter. Jæren Friluftsråd har restaurert den gamle fjellgården Mån, som
står åpen for overnatting.
Det er et stort nettverk av merkede turstier og turisthytter i regi av Den Norske Turistforening (DNT) i
Frafjordheiane. Bruksfrekvensen er generelt meget høy.
Frafjordheiane har varierende visuelle kvaliteter og landskapsverdier, men hele området som
sammenfaller med landskapsvernområdet er her samlet vurdert til stor verdi.
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Figur 4.12. Fidjadalen. Bildet er tatt like ovenfor Månafossen. Gården Mån kan ses midt i bildet (© Wikimedia Commons).

E. Dirdalen
Dirdalen er sentrum for indre del av kommunen, som omfatter Gilja, Frafjord, Byrkjedal, Maudal og
Øvstabødalen. Navnet er norrønt, og betyr ”den digre dalen”. Navnet kommer av at dalen er det største
dalføret i området, men dalen er likevel på mange måter typisk for landskapsregionen, der nettopp
enkelte bredere U-daler er et av kjennetegnene.
Det bor rundt 750 mennesker i Dirdalen, som foruten tettstedene Gilja og Dirdal er spredt utover hele
dalføret. Dirdalen er i stor grad ei jordbruksbygd. Store fulldyrkede arealer og moderne jordbruksdrift har
imidlertid endret landskapet kraftig, og gir området et noe monotont preg. Det er imidlertid fremdeles
områder i dalen som ikke er oppdyrket, der det tradisjonelle kulturlandskapet med både automatisk
fredete og nyere tids kulturminner er bevart.
Dirdalen har absolutt visuelle kvaliteter, men framstår likevel ikke i en særstilling. Dirdalen gir på grunn
av størrelsen og de slakere dalsidene et mykere linjedrag og et mer åpent landskap enn noen av de
andre dalførene i influensområdet. Spredt bebyggelse, vekselvirkning mellom fulldyrkede arealer og
udyrkede arealer, skogteiger og trerekker gir området moderat variasjon med middels kontrastvirkning.
50 kV-høyspentlinje gjennom dalen, masseuttak og stedvis industri reduserer områdets estetiske verdi.
Samlet vurdert til middels verdi.
F. Giljajuvet
Dallandskapet er særlig trangt og innsnevret ved Giljajuvet (figur 4.13) er en dramatisk strekning langs
riksvei 45. Giljajuvet inngår, sammen med Byrkjedal, i området ”Gloppedalen” i ”Vakre landskap i
Rogaland” (1996). Området er vurdert til å ha meget høy landskapsverdi av nasjonal interesse.Det er
planlagt rasteplass på stedet, med utsikt både nedover mot selve Giljajuvet og oppover mot den gamle
brua "Den kvida brunå". Kraftlinjer preger deler av landskapsbildet mellom Byrkjedal og Gilja, men dette
ødelegger likevel ikke inntrykket av den storslåtte karakteren i landskapet.
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Figur 4.13. Giljajuvet.

Det trange dalføret har høy inntrykksstyrke og dramatiske kvaliteter, men er ikke unikt. Høyspenttraseen
gjennom dalen reduserer ikke juvets intensitet og opplevelsesverdi nevneverdig. Samlet vurdert til
middels – stor verdi.
G. Gloppedalen og Gloppedalsura
Gloppedalen er et landskapsområde med dramatisk natur. Gloppedalsura er det mest dominerende
landskapselementet i dalen og ligger i sterk kontrast til Indre Vinjavatnet (se figur 4.14). De enorme og
storsteinete blokkene i Gloppedalsura gir et fascinerende og sjeldent landskap, og ligger som en vegg
og stenger tvers over hele Gloppedalen.
Gloppedalsura har også mytiske og historiske dimensjoner. I tidligere tider, før naturformasjonen fikk en
vitenskapelig geologisk forklaring, trodde folk at det var åsgårdsreia som hadde lagt den der.
Gloppedalsura var ellers åsted for en dramatisk trefning mellom norske og tyske styrker den 22. april
1940.
Gloppedalsura regnes for å være den største ura i Nord Europa, og er derfor unik ikke bare i nasjonal
sammenheng. Fjellsidene i landskapsrommene stiger bratt flere hundre meter og forsterker intensiteten
i landskapet, som har svært høy opplevelsesverdi. Bortsett fra fylkesvei 503, er det ingen tekniske
inngrep som virker forstyrrende på den spenningen som særpreger Gloppedalen. Samlet vurdert til stor
verdi.
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Figur 4.14. Gloppedalsura og Indre Vinjavatnet. Bildet er tatt mot sørvest, bort fra tiltaksområdet.

H. Byrkjedal og Øvstabødalen
Byrkjedal (figur 4.15) er et krysningspunkt mellom to dalfører, og inneholder fine, flate grusterrasser fra
istiden.

Figur 4.15. Byrkjedalsgrenda. Bildet er tatt fra Byrkjedalstunet. Tiltaksområdet ligger oppå fjellmassivet. Øvstabødalen
strekker seg innover til høyre i bildet.
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Byrkjedal inngår i området ”Gloppedalen” registrert i Vakre landskap, og er vurdert til å ha meget høy
landskapsverdi av nasjonal interesse. Byrkjedalstunet er opprinnelig et ysteri, som er restaurert til et
hyggelig spisested som serverer tradisjonell norsk mat etter gamle, lokale oppskrifter. På fredager
stekes brød i den gamle, vedfyrte bakerovnen. Overnattingsmuligheter. Andre aktiviteter på stedet er
lysstøperi, galleri og den utsprengte Gloppehallen der det er tilrettelagt for ulike arrangementer. Om
miljøet ikke er autentisk på alle områder, er Byrkjedalstunet er et meget populært turiststed.
Det er naturformasjonene som dominerer i Øvstabødalen (figur 4.16). Fjellene står som to høye, nesten
loddrette vegger på begge sider av det trange dalføret. Flere steder er det store urer langs fjellsidene.
Gårdsbruk med små innmarksteiger og kulturbeiter ligger med jevne mellomrom opp gjennom dalen, i
kontrast til det dramatiske naturlandskapet.
Det er store turistinteresser knyttet til Byrkjedal og Øvstabødalen, og det er primært det dramatiske og
vakre landskapet som trekker. Dalføret er storslagent, med svært høy inntrykksstyrke og intensitet.
Samspillet mellom naturmiljø og kulturlandskap gir fin kontrast og økt opplevelsesverdi. Samlet vurdert
til stor verdi.

Figur 4.16. Langs RV 45 oppover Øvstabødalen. Tiltaksområdet ligger oppå fjellmassivet til venstre.

I. Maudal – Øvstabøheiane
Disse heiene omfatter fjellplatået på sørsiden av Gloppedalen og Øvstabødalen, et stort og meget
kupert fjellområde mellom 600 – 950 moh. Området har svært ulendt topografi, med mye fjell i dagen.
Her er det også svært mange små og store vann, med Stora Myrvatnet som det største. Dette vannet er
regulert, noe som har medført en betydelig reduksjon av inngrepsfrie naturområder (INON).
Området er forholdsvis utilgjengelig og stedvis vanskelig å ta seg fram i, og er derfor svært lite
tilrettelagt og brukt til friluftsliv. Vinjakula (907 moh) og Trollakyrkja (764 moh) vest i området er
imidlertid fremhevet i Turistforeningens turhåndbøker, og byr på en vid utsikt og rundskue.
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Disse fjellheiene er landskapsmessig forholdsvis representative for regionen, men det ulendte terrenget,
fjelltoppene og dalene og det steinete landskapet har likevel betydelige visuelle kvaliteter med
forholdsvis stor inntrykksstyrke og opplevelsesverdi. Samlet vurdert til middels verdi.
J. Madlandsheiane
Madlandsheiene er et variert og kupert fjell- og heiterreng. Området er ikke særlig stort, men er et
tradisjonelt og mye brukt utfartsområde for friluftsliv. De siste tiårene har mye av utfarten til
Madlandsheia vært konsentrert rundt Brekko på sørsiden av Madlandsvatnet, hvor det er opparbeidet
parkeringsplasser, merkede løyper og grusete stier, og hvor det også er fiske- og padlemuligheter.
Brekko har utviklet seg til å bli et av Jærregionens største utfartsområder. Årlig er det anslagsvis 2030.000 besøkende, og området er spesielt populært for mange barnefamilier (Jæren Friluftsråd, muntlig
medd.). Brekko ligger imidlertid lengst sørvest i Madlandsheiene, utenfor definert influensområde. Det
er også merkede stier ellers i Madlandsheiene, og flere topper og gode utsiktspunkter, blant annet ligger
Vådlandsknuten (811 meter over havet) sentralt i heia. Herfra er det flott utsikt i alle retninger.
Naturen i området er i og for seg ordinær og representativ for regionen, men som frilufts- og
utfartsområde har Madlandsheiane middels-stor verdi. Store deler av heia er også inngrepsfritt (INON), i
hovedsak 1 – 3 km (sone 2), men med en kjerne 3 – 5 km (sone 1) fra nærmeste tyngre tekniske
inngrep. Dette tilsier i seg selv middels – stor verdi. Samlet vurderes derfor Madlandsheiane til å ha
middels – stor verdi.
4.11 Områdets sårbarhet for inngrep
Naturlandskap, naturformasjoner, sterke kontraster mellom daler, fjord og fjellmassiver, bratte og
skogkledde fjellsider og kultiverte og bebodde dalbunner dominerer landskapsbildet i influensområdet.
Inngrepsgraden er generelt lav, og det er store og sammenhengende INON-områder i tiltaks- og
influensområdet.
Det bratte relieffet gjør at det stort sett er lite innsyn til vindparken fra dalgangene rett innunder
vindparken. Det er også slik at lokale fjellformasjoner til en viss grad skjermer mot innsyn også fra andre
steder som ligger i dalområdene og langs fjorden. Men fra høyere beliggende områder vil det mange
steder bli åpent innsyn til vindparken. Planområdet ligger innerst i den trange fjordarmen Frafjorden,
men ellers tilbaketrukket og langt unna hovedkystlinjene i Rogaland.
Det er store arealer i influensområdet der vindparken ikke vil være synlig fra, eller som vil ha begrenset
innsyn som følge av topografien. Randsonene langs platåkanten er derfor mer sårbare overfor inngrep
enn de indre områdene på platået.
Graden av sårbarhet er gjennomgående vurdert som middels.
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5.

TILTAKETS KONSEKVENSER FOR LANDSKAPET

Vurderingene gjelder hovedalternativet (3 MW).
5.1.
Virkninger i anleggsfasen
Den mest betydelige virkningen for landskapsbildet i anleggsfasen vil være knyttet til økt menneskelig
aktivitet. Det vil være gravemaskiner, kraner, lastebiler, anleggsbrakker m.m. i området, som vil preges
av byggearbeider og maskinstøy. Dette vil imidlertid være av kortvarig karakter begrenset til
byggeperioden. Arbeidene vil først og fremst virke dominerende, synlige og skjemmende i
nærområdene,på lengre avstand vil dette være lite synlig, med unntak av når turbintårnene begynner å
reise seg.
Erfaring fra andre prosjekter har vist at sår i landskapet på grunn av anleggsarbeider kan, om ikke
unngås, så i hvert fall modereres gjennom god detaljplanlegging og tydelige miljøkrav og oppfølging
gjennom anleggsfasen.
I det følgende er det virkninger i driftsfasen som blir vurdert.
5.2
Virkninger i tiltaksområdet og nærområdene
Etablering av vindparken vil i stor grad føre til fragmentering av landskap og vegetasjon i det aktuelle
området. Vindturbiner og veier vil påvirke den visuelle opplevelsen av landskapet i planområdet og
endre landskapsbildet dramatisk. Området vil endre karakter fra et forholdsvis urørt til et område
dominert av store tekniske inngrep, internveier og oppstillingsplasser.
Interne veier og oppstillingsplasser
Adkomstvei og interne veier mellom turbinene, slik de er planlagt på dette stadiet, framgår av
tiltakskartet (figur 2.2). Lokalt i vindparken vil interne veier og oppstillingsplasser i seg selv kunne
medføre betydelige terrenginngrep, men lokaliteten er isolert sett velegnet i den forstand at platået er
forholdsvis flatt. De interne veiene bør derfor kunne fremføres slik at de ikke medfører store
landskapsinngrep i form av fyllinger og skjæringer.
De interne veiene vil ikke være synlige andre steder enn fra nærområdene og tilgrensende områder i
øst, i og med at vindparken ligger på et høyere fjellplatå. Eneste mulige unntak er at deler av veinettet
muligens kan være synlig fra enkelte høyere fjelltopper og utsiktspunkter i visuelt influensområde.
Avstanden er imidlertid såpass stor at det vil være turbinene som er det visuelt dominerende fra disse
stedene, ikke veienettet.
Adkomstveien fra gamle fylkesvei 281 vil være ca. 3 km lang og ha en bredde på 6 meter. I tillegg
kommer veiskuldre, skjæringer og fyllinger der det er behov for dette. Det vil by på utfordringer å få fram
adkomstveien fra Giljastølen opp til planområdet uten store terrenginngrep. Adkomstveien må
sannsynligvis slynge seg oppover dalsiden for i det hele tatt å kunne føres opp til planområdet.
Adkomstveien vil være et stort landskapsinngrep, og veien i bakkehellingen vil være meget synlig fra
hele Giljastølsområdet.
Nettilknytning og transformatorstasjon
Energiproduksjonen overføres fra trafostasjon i planområdet via 132 kV luftkabel til tettstedet Gilja.
Denne traseen er ny, og vil medføre etablering av en i overkant av 3 km lang trase med 14 – 16 meter
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høye master. Denne luftlinja krysser riksvei 45 og møter eksisterende 50 kV-linje nedenfor Rokkleiva,
og følger denne videre til Gilja.
Traseen går i hovedsak gjennom skogsområder, og vil medføre et ryddebelte på inntil 30 meter
totalbredde. Høyspenttraseen vil derfor være godt synlig i landskapet, i et område hvor det ikke er
inngrep fra før av. Traseen oppover dalsiden vil være godt synlig fra riksveien.
Etablering av Gilja vindpark vil være avhengig av at eksisterende 50 kV-linje mellom Maudal kraftstasjon
og Oltedal trafostasjon erstattes med en 132 kV-linje. Oppgradering av kraftlinja vil medføre en økning i
mastestørrelse, noe som vil gi større visuelle virkninger i forhold til landskapsbildet. Denne linja vil bli
konsesjonssøkt av Lyse Produksjon på et senere tidspunkt, og vurderes derfor ikke i denne
sammenheng.
5.3
Inngrepsfrie naturområder (INON)
Tiltaket vil medføre at et større sammenhengende INON-område (klasse 2) blir innskrenket med ca.
11,7 km2 (figur 5.1). Den nye overføringslinjen til Gilja vil medføre tap av kun 0,1 km2 langs ei stripe på
sørsiden av Dypingsvatnet. Det samlede tapet av inngrepsfri natur som følge av en utbygging av Gilja
vindpark utgjør rundt 5 % av kommunens gjenværende INON-områder.
Gjennomføring av tiltaket vil etterlate to små lommer i endene av armene fra det opprinnelige
inngrepsfrie området, i bakkehellingen på nordøstsiden av Giljastølsvatnet, og på sørsiden av
Dypingsvatnet. I praksis vil restområdene være så små (ca. 70 dekar og 380 dekar) at også disse vil
være å anse som tapt som inngrepsfrie naturområder. Verdien av inngrepsfri natur knytter seg først og
fremst til større, sammenhengende områder, og ikke små lommer her og der. Fragmentering av
områder med store landskapsverdier og inngrepsfrie områder utgjør i dag en stor trussel.

Figur 5.1. Tap av inngrepsfri natur (INON), innrammet med rød heltrukken linje, ved utbygging av Gilja vindpark.
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En relativt høy grad av visuell tilstedeværelse i det inngrepsfrie området som ligger innenfor
Frafjordheiane landskapsvernområde i øst og nordøst vil likevel føre til at dette vil oppleves som mindre
inngrepsfritt. På grunn av vindturbinenes størrelse, vil disse skalamessig ha tilnærmet samme visuelle
virkning i det inngrepsfrie området, i form av tilstedeværelse av store tekniske inngrep, som eksempelvis
en kraftledningstrasé plassert betydelig nærmere ville gitt. Store vindturbiner vil derfor medføre at deler
av det inngrepsfrie området som fortsetter videre inn i Frafjordheiane landskapsvernområde vil
oppfattes som inngrepsnært, til tross for at dette området ikke blir redusert i forhold til kriteriene (sone 2
= 1 – 3 km fra nærmeste tyngre tekniske inngrep).
5.4
Visuelle virkninger fra vindturbinene
Vurderingsgrunnlag
Vindparken vil være synlig over store områder, men topografien med dype dalfører, fjellmassiver og
topper vil virke naturlig skjermende og beskytte mot innsyn i store områder. Vurderingene i
konsekvensanalysen bygger på synlighetskart og fotomontasjer. Synlighetskartene (vedlegg 8.1 og 8.2)
viser hvorfra den planlagte vindparken teoretisk sett vil være synlig fra, samt hvor mange vindturbiner
som vil være synlige. Synlighetskartene gir en gradering av synlighet, dvs. de gir en indikasjon på hvor
mange turbiner som vil være synlige fra ulike betraktningssteder. Kartet illustrerer et ”verste tilfelle”, da
det i beregningene ikke er tatt hensyn til naturlig skjerming fra vegetasjon og bygninger. I virkeligheten
vil derfor omfanget av synlige turbiner i influensområdet være vesentlig mindre enn det synlighetskartet
viser. For å danne seg et bilde av synligheten og den visuelle landskapsdominansen, er også
fotomontasjer et viktig vurderingsgrunnlag. Det er laget fotomontasjer for å illustrere vindparken sett fra
ulike betraktningspunkt. Figur 5.1 viser fotostandpunkt for alle fotomontasjer. Fotomontasjene er vist i
stort format i vedleggene 8.3 – 8.12. Det er laget fotomontasjer som illustrerer hvordan vindparken vil se
ut fra 1. Gloppedalsura, 2. Byrkjedalstunet, 3. Maudalsveien, 4. Gilja, 5. Giljastølen, 6. Eikeskog og 7.
Brattelifjell.

Figur 5.1. Fotostandpunkt for fotomontasjene.

36

Vindparkens layout og turbinenes oppstillingsmønster
Vindparkens størrelse, utstrekning og antallet turbiner medfører at det planlagte oppstillingsmønsteret
følger et tilnærmet rutemønster (grid), der detaljplasseringen mye er bestemt av lokal topografi. Dette
mønsteret innebærer at det vil det være mange turbiner både i lengde- og bredderetningen fra et tenkt
betraktningspunkt. Dette vil medføre at turbinenes tårn og vinger stedvis vil overlappe hverandre og
skape et visuelt kaos fra de betraktningssteder der hele eller store deler av vindparken er synlig fra.
Dette gir et uharmonisk uttrykk, og forsterker den negative visuelle landskapsvirkningen på en uheldig
og uestetisk måte.
I praksis vil imidlertid områdets topografi redusere denne negative visuelle virkningen. Fra dalførene i
nærsonen, som omgir platået der vindparken er tenkt plassert, vil kun noen få turbiner som står lengst
ut mot platåkanten være synlige. Andre fjellplatåer og utsiktspunkter, der hele eller store deler av
vindparken vil være synlige fra, befinner seg stort sett i mellomsonen og fjernsonen. På såpass store
avstander vil detaljene begynner å sløres, det vil være mer skalamessig balanse mellom vindparken og
andre landskapselementer. Vindparken vil da oppleves som en samlet enhet i landskapsbildet, og
opplevelsen av uharmoni og kaos vil derfor ikke være særlig stor på slike større avstander.
Virkninger i inngrepssonen
Denne sonen omfatter platået der turbinene er tenkt plassert og ut til platåkanten i retning nord, sør og
vest, samt tilgrensende fjellområder i øst. Landskapet her er som nevnt vurdert til middels verdi, og
brukerinteressene primært knyttet til friluftsliv og beite.
Vallresknuten er høyeste punkt på denne delen av platået, og befinner seg midt i planområdet. Fra dette
utsiktspunktet vil vindparken dominere landskapsbildet totalt i alle retninger.
Virkningene for viktige lokaliteter og steder i inngrepssonen er sammenfattet i tabell 5.1.
Tabell 5.1. Visuelle virkninger i visuelt territorium (0 – 1 km), Gilja vindpark.
Sted/lokalitet

Inngrepssonen

1

Planområdet

2

Vallresknuten
(toppmål/
utsiktspunkt)

Avstand til
nærmeste
turbin

Antall turbiner helt
eller delvis synlige
3 MW
5 MW

0–1 km

0 – 600 m

16-45

8-22

200 m

31-45

16-22

Kommentar

- Turbinene okkuperer omgivelsene og landskapsbildet totalt.
- Størrelsen gjør at vindturbinene skalamessig er de største
elementer i landskapet.
- De nærmeste 3-500 meter må man løfte blikket for å fange inn
synet av hele turbinen.
- Vingenes rotasjon fanger oppmerksomheten og virker
overveldende og påtrengende.
- Vindturbinene avgir støy.
Planområdet går fra å være et lite berørt naturlandskap til et
produksjonslandskap totalt dominert av vindturbiner og internveier.
Vindturbinene vil fullstendig dominere landskapsbildet i alle
himmelretninger sett fra Vallresknuten og virke svært forstyrrende i
forhold til den utsikt og rundskue som fjelltoppen byr på.

Virkninger i nærsonen (1 – 4 km fra nærmest vindturbin)
Denne sonen omfatter noen av de største landskapsverdiene i influensområdet. Her ligger
Frafjorddalen, GIljastølen, Fidjadalen forbi Månafossen og Mån, Byrkedal og Byrkjedalstunet, store
deler av Øvstabødalen og østlige deler av Gloppedalen. Synlighetskartene illustrerer imidlertid at
vindparkens visuelle tilstedeværelse i disse områdene er forholdsvis moderat, og at det i hovedsak er
noen få turbiner som vil være synlige. Dette er også illustrert ved fotovisualiseringene fra
Byrkjedalstunet (vedlegg 8.4 og 8.5) og Eikeskog (vedlegg 8.11). Vindparkens visuelle tilstedeværelse
er imidlertid noe større fra Giljastølen (vedlegg 8.9 og 8.10).
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Giljastølsområdet
På grunn av nærhet representerer vindparken her konflikt med det vi kan kalle nærmiljøinteressene. Fra
Giljastølen er det ca. 1,5 km til nærmeste turbin. Høydeforskjell og topografi begrenser antallet turbiner
som vil være synlige herfra. Visualiseringen (vedlegg 8.9) illustrerer at 10 turbiner vil være synlige. I
første rekke vil det være de aller vestligste turbinene, ut mot platåkanten, som vil være synlige. Sett fra
Giljastølen vil turbinene i hovedsak oppfattes som stående enkeltvis og med en viss innbyrdes avstand,
som gir et rent og fattbart bilde. Det visuelle inntrykket vil likevel være noe tungt og uharmonisk, da
deler av tårnfoten vil være skjult på de aller fleste synlige turbinene, og enkelte vinger vil oppleves som
at de ”subber i bakken”.
Synlighetskartet viser at mange av vindturbinene vil være synlige i tilnærmet hele Giljastølsområdet og
Stora Heia lenger vest. Synligheten øker ut over platået mot vest, men samtidig øker avstanden, slik at
den visuelle dominansen gradvis vil avta. For store deler av Giljastølsområdet vil vindparken være et
dominerende visuelt innslag i landskapsbildet. Vindturbinenes enorme størrelse vil være lett fattbar, og
vingenes rotasjon vil gjøre turbinene til et betydelig blikkfang (se vedlegg 8.9).
Frafjord og Frafjorddalen
Vindturbiner ut mot platåkanten nord i planområdet vil ha forholdsvis negative virkninger i forhold til
karakterelementene i dette dramatiske fjord- og dallandskapet. Synlighetskartene viser at noen få (1 –
7) turbiner vil være synlige fra mesteparten av dalbunnen. Visualiseringen fra Eikeskog (vedlegg 8.11)
viser at minst seks turbiner vil være synlige fra Eikeskog. Vindparken vil ikke være synlig langs veien
gjennom Frafjorddalen inn til Eikeskog, men vil være sentralt i synsfeltet fra Eikeskog og ned til
Frafjorddalen igjen. Dette vil redusere kvaliteten på landskapsopplevelsen for mange besøkende i
området.
Byrkjedal og Øvstabødalen
Det er ca. 3,1 km fra Byrkjedalstunet til nærmeste vindturbin. Visualiseringene fra Byrkjedalstunet
illustrerer at fem vindturbiner vil være synlige herfra. Naturlig nok vil det være de aller sørligste
turbinene, ut mot platåkanten ved Øvstabødalen, som vil være synlige herfra. Visualiseringen ((vedlegg
8.4) viser at de fem turbinene som vil være synlige fra Byrkjedalstunet kan skilles klart fra hverandre,
men at det visuelle inntrykket vil være noe tungt, da store deler av tårnfoten er skjult. Vingenes rotasjon
vil på denne avstanden fange oppmerksomheten og tilvirke at turbinene blir et betydelig blikkfang.
Fjellplatået der planområdet ligger befinner seg sentralt i synsfeltet herfra.
Bebodde og trafikkerte områder
Fotovisualiseringen fra Gilja (vedlegg 8.8) er tatt ved brua som krysser Dirdalselva fra europavei 45 og
over til Gilja. Visualiseringen illustrerer at to av turbinene stikker over fjellkammen, mens resten av
vindparken vil være naturlig skjermet. Til tross for avstanden (ca. 3 km) vil de to turbinene fremdeles
være et, om ikke dominerende, så i hvert fall meget tilstedeværende i landskapsbildet. Vingenes
rotasjon vil også være et blikkfang.
Virkningene for en del viktige lokaliteter og steder i nærsonen er sammenfattet i tabell 5.2.
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Tabell 5.2. Visuelle virkninger i nærsonen (1 – 4 km), Gilja vindpark.
Sted/lokalitet

Nærsonen

Avstand til
nærmeste
turbin

Antall turbiner helt
eller delvis synlige
3 MW
5 MW

Kommentar

1–4 km

- Turbinenes store dimensjoner oppfattes tydelig.
- De nærmeste 3-400 meterne må man løfte blikket for å fange
hele turbinen i synsfeltet.
- På grunn av størrelsen vil turbinene skalamessig være et
dominerende innslag i landskapsbildet.
- Turbinene vil være synlige under de fleste vær- og siktforhold.
- Turbinenes størrelse, farge og detaljutforming kan tydelig
oppfattes.
- Vingenes rotasjon fanger oppmerksomheten.
Motland regnes til denne sonen, da gården ligger i Øvstabødalen,
og følgelig i et helt annet landskapsrom enn tiltaket. Sannsynligvis
vil kun toppen av noen få svært få turbiner avtegne seg i silhuett
over fjellkammen ovenfor og litt lenger vest.
Sannsynligvis vil kun toppen av noen få svært få turbiner avtegne
seg i silhuett mot himmelen over fjellkammen mot vest.

3

Motland
(gård)

750 m

1-15

1-7

4

Mjåland
(gård)
Kommedal Brådland
(gård, grend)
Molaug – Håland
(gård, grend)
Giljastølen
(hyttefelt,
friluftsområde,
skitrekk)
Frafjord og
Frafjorddalen
(grend)
Retland
(gård)
Månafossen
(naturattraksjon,
turmål)
Byrkjedal
(grend)
Mån
(hist. gårdsmiljø,
turisthytte, turmål)
Byrkjedalstunet

1,1 km

1-15

1-7

1,2 km

1-15

1-7

1,4 km

1-15

1-7

1,5 km

1-15

1-7

Noen av de nærmeste turbinene vil være synlige i silhuett over
fjellkammen.

1,5 km

1-15

1-7

Noen få turbiner vil være synlige i silhuett over fjellkammen i hele
dalføret, helt inn til fjellsiden i sør.

2,2 km

0 (1-7)

2,6 km

0 (1–
15)
0

2,8 km

1-15

1-7

Vindparken vil ikke være synlig fra selve gårdstunet, men noen få
turbiner vil kunne sees fra sørsiden av veien.
Vindparken vil ikke være synlig fra selve fossen eller stien opp,
hvor tett skog også virker naturlig skjermende. Noen turbiner vil
imidlertid være synlige fra toppene i nærområdene.
Noen få vindturbiner vil være synlige i silhuett over fjellkammen.

3 km

1-15

1-7

3,1 km

1-15

1-7

0-7

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

Gilja
(tettsted, grend)

3,2 km

0-15

15

Øvstabø
(gård)

3,9 km

1-15

0

Fidjadalføret, der Mån ligger, er sørvestvendt, mot tiltaksområdet.
Noen få turbiner vil være synlige i silhuett over fjellkammen i
sørvest, i enden av dalen.
Noen få vindturbiner vil være synlige i silhuett over fjellkammen. Da
Byrkjedalstunet ligger på sørsiden i dalen, henvendt mot
planområdet, vil vindturbinene være en betydelig del av
landskapsbildet sett herfra.
Noen få turbiner vil være synlige fra nedre deler av Gilja, mens
vindparken ikke vil være synlig fra øvre deler (Giljamoen og
Mulebakken).
Noen vindturbiner vil være synlige fra gårdstunet, men ikke fra
nordsiden av veien.

Virkninger i mellomsonen (4 – 10 km fra nærmeste vindturbin)
Utsiktspunkter
De fleste toppturmål og utsiktspunkter i beskrevet influensområde befinner seg i denne sonen,
deriblant Frafjordhatten, Lauvnesknuten og Vinjakula. Fra disse fjelltoppene vil vindparken være til
stede som et betydelig innslag i landskapsbildet fra henholdsvis nord, vest og sørvest. Frafjordhatten
og Vinjakula ligger i tilnærmet samme høyde som planområdet, slik at man vil kunne se rett inn i
vindparken og de aller fleste vindturbinene. Avstanden er likevel såpass stor at vindparken vil
”okkupere” en forholdsvis begrenset del av rundskuet som disse toppene byr på. Lauvnesknuten på
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596 moh ligger vesentlig lavere enn tiltaksområdet, slik at man må løfte blikket noe for å fange
vindturbinene i synsfeltet. Det primære utsynsfeltet er mot Frafjorden, slik at vindparken ligger i en
noe mer sekundær del av synsfeltet fra dette utsiktspunktet.
Frafjordheiane
Planområdet tangerer grensen til Frafjordheiane landskapsverneområde i sørøst, ved Aksla/Blåknuten.
Det knytter seg helt egne problemstillinger til tiltak i buffersonen tett opp til verneområder.
Vernebestemmelsene gjelder kun innenfor vernegrensen, men tiltak i grenseområdene vil kunne ha
virkninger som delvis kan oppfattes som å være i strid med verneformålet. Landskapsvern er den
svakeste formen for områdevern etter naturvernloven, men områdene inneholder likevel gjerne store
landskapsverdier. Det er derfor ikke uten betydning hva som skjer i tilgrensende områder, og etablering
av et stort og dominerende vindkraftanlegg vil kunne ha forholdsvis stor negativ effekt.
Ettersom landskapsrelieffet i heiene er så kupert, vil vindparken være synlig fra en begrenset men
likevel betydelig del av landskapsvernområdet. Vindparken vil være et markant innslag i landskapet
både fra høyereliggende områder i sør, og fra en del viktige adkomstportaler til selve
landskapsvernområdet, f.eks. ved Brådland/Håland - Eikeskog. Selve attraksjonen Månafossen vil ikke
bli visuelt berørt, fossen ligger i et trangt daljuv og er skjermet mot innsyn til vindparken med Brattlifjell
på sørsiden av dalen.
Gloppedalen og Gloppedalsura
Topografien vil skjerme mot innsyn fra det aller meste av dalføret, synlighetskartene viser at kun deler
av vindparken vil være synlig fra østlige deler av dalføret. Fra visualiseringspunktet i ura er kun øvre del
av en enslig vindturbin synlig over fjellkammen. Denne ene turbinen som er synlig fra deler av ura vil
ikke dominere landskapsbildet eller være noe stort blikkfang, men rotasjonen vil likevel virke til at den vil
være lett å få øye på. At kun øvre del av turbinen vil være synlig og at rotasjonen blir brutt som følge av
delvis skjerming gjør at det visuelle inntrykket den gir blir noe uharmonisk.
Vindparken vil trolig ikke være synlig fra den opparbeidede parkeringsplassen/rasteplassen sentralt i
ura, som er det langt vanligste stoppested for å betrakte ura og utsikten innover og utover dalføret.
Lenger nede i dalføret og langs Gloppedalsvatnet vil flere vindturbiner gradvis bli synlige. Planområdet
ligger midt i synsfeltet for trafikk østover langs fylkesvei 503 gjennom Gloppedalen, og mye turisttrafikk
passerer denne veien. Vindparken vil sannsynligvis redusere landskapsopplevelsen for mange turister,
som kommer hit for å oppleve uberørt natur. Vindturbinenes visuelle tilstedeværelse i dette viktige
dalføret er derfor meget uheldig, selv om den er marginal, og ikke omfatter det viktigste
stoppested/betraktningssted. Det inngrepsfrie inntrykket er en uerstattelig verdi i dette meget intense
naturområdet, og etablering av en vindpark i Gloppedalens influensområde kan redusere områdets
attraksjonsverdi.
Giljajuvet
Herfra er det ikke innsyn til vindparken.
Madlandsheiane
Synlighetskartet viser at det aller meste av vindparken vil være synlig fra først og fremst toppene ut
mot platåkanten mot Dirdal. Sentrale områder og dalfører, der mye av stinettet går, vil ikke bli visuelt
berørt.
Virkningene for en del viktige lokaliteter og steder i mellomsonen er sammenfattet i tabell 5.3.
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Tabell 5.3. Visuelle virkninger i mellomsonen (4 – 10 km), Gilja vindpark.

16

Sted/lokalitet

Avstand til
nærmeste
turbin

Mellomsonen

4–10 km

Antall turbiner helt
eller delvis synlige
3 MW
5 MW

Kommentar

Øvre og Nedre
Maudal
(gård/grend)
Frafjordhatten
(toppmål/
utsiktspunkt)

4,5–5,5 km

0

0

4,8 km

31-45

16-22

18

Lauvnesknuten
(toppmål/
utsiktspunkt)

4,9 km

31-45

16-22

19

Fredheim
(gård/grend)
Gloppedalsura
(naturattraksjon)

5 km

1-15

1-7

5,4 km

0-15

0-7

5,7 km
6,4 km

0
31-45

0
16-22

4 – 8,5 km
7,6 km

0
0

0
0

17

20

21
22

Kjervoll
Vinjakula
(toppmål/
utsiktspunkt)

23
24

Dirdal
Dirdal kirke

- Turbinenes størrelse er fortsatt tydelig, og turbinene vil fremdeles
være fremtredende elementer i landskapet.
- Skalamessig balanse i forhild til andre landskapselementer.
- Vingenes rotasjon fanger fremdeles oppmerksomheten.
Turbinenes utforming oppfattes, men detaljene sløres.
- Siktforholdene i lufta begynner å spille en viktig rolle for
synlighetsgraden.
- Terrengformer og vegetasjon vil ofte skjule turbinene helt eller
delvis.
Ikke visuelt berørt.
Vindparken vil være et fremtredende innslag i landskapsbildet i sør.
Fra toppen på 815 meter vil man se tilnærmet rett inn i vindparken.
Vindparken vil fortone seg som et visuelt og uharmonisk kaos, der
tårn og vinger griper i hverandre uten noe fattbart mønster.
De aller fleste turbinene vil være synlige. Toppen på 596 meter
ligger vesentlig lavere enn tiltaksområdet, slik at man må løfte
blikket noe for å fange vindturbinene i synsfeltet. Det primære
utsynsfeltet er mot Frafjorden, slik at vindparken ligger i en noe
mer sekundær del av synsfeltet.
En eller marginalt flere turbiner vil være synlige fra ura og veien.
Det visuelle grenseskillet ser ut til å gå noenlunde langs veien.
Noen flere turbiner vil gradvis bli synlige langs Gloppedalsvatnet og
nærmere Byrkjedal.
Ikke visuelt berørt.
Vindparken vil være et betydelig innslag i landskapsbildet mot
nordøst. Fra toppen på 907 meter vil man se rett inn i vindparken.
Vindparken vil fortone seg som et visuelt og uharmonisk kaos, der
tårn og vinger griper i hverandre uten noe fattbart mønster.
Ikke visuelt berørt.
Ikke visuelt berørt.

Områder som ikke blir visuelt berørt
Store deler av Dirdalen samt Giljajuvet vil ikke bli visuelt berørt.
Espedalen og Røssdalen i Forsand har også store landskapsverdier, men blir ikke berørt av tiltaket.
Innseilingen til Lysefjorden passerer gjennom ytre og midtre deler av Høgsfjorden. Her er det årlig
mye turist- og cruisetrafikk, og det storslåtte og dramatiske fjordlandskapet har stor opplevelsesverdi.
Vindparken vil ikke være synlig fra Lysefjorden. Innseilingen i Høgsfjorden er utenfor
synlighetskartets dekningsområde, men det er lite trolig at vindparken vil være synlig, som følge av
naturlig skjerming.
Samlet vurdering
Planområdet er omgitt av viktige lokaliteter og store landskapsverdier, noe som øker konfliktpotensialet.
Det gjennomgående trekk er storslagen, dramatisk og uberørt natur med høy inntrykksstyrke og
opplevelsesverdi. Her er noen av de viktigste referanseområdene i Rogaland, og det er flere
landskapsrom og naturattraksjoner med høy symbolverdi og identitetsskapende betydning for fylket og
regionen. Gloppedalen med Gloppedalsura, Månafossen, Byrkjedalstunet, Øvstabødalen og Giljajuvet
fremheves spesielt. Området har langt på vei vært spart for tyngre tekniske inngrep til nå. Det uberørte
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preget, med storslåtte og dramatiske naturformasjoner, uforstyrret av tekniske inngrep, er en uerstattelig
ressurs. Etablering av store tekniske installasjoner i form av vindturbiner i dette området er derfor meget
kontroversielt.
For influensområdet generelt vil vindparken være synlig over store avstander, men særlig viktige
landskapsområder vil i begrenset grad bli berørt av tiltaket. Visuell tilstedeværelse av tunge, tekniske
installasjoner i disse landskapsrommene vil imidlertid i seg selv være meget konfliktfylt.
5.4
Konsekvensvurderinger
Tiltakets virkningsomfang varierer innenfor de fleste beskrevne og vurderte landskapsområder, og
omfatter gjerne hele skalaen fra stort negativt til intet omfang i forskjellige deler av området.
Konsekvensnivå settes etter en samlet vurdering. Omfangs- og konsekvensvurderingene av
landskapsområdene bygger på vurderingene ovenfor, og er sammenstilt i tabell 5.4 etter metodesettet
beskrevet i kapittel 3.4.
Tabell 5.4. Konsekvenser for landskapsområdene i det visuelle influensområdet.
Område
Tap av 11,7 km2 INON-områder
Planområdet og tilgrensende områder
Giljastølsområdet og Stora Heia
Frafjord og Frafjorddalen
Frafjordheiane
Dirdalen
Giljajuvet
Gloppedalen og Gloppedalsura
Byrkjedal og Øvstabødalen
Maudal – Øvstabøheiane
Madlandsheiane

Verdi

Omfang
(negativt)

Konsekvens
(negativ)

Middels
Middels
Middels
Middels – stor
Stor
Middels
Middels – stor
Stor
Middels – stor
Middels
Middels – stor

Stort
Stort
Middels – stor
Middels
Stort – lite
Lite – intet
Ubetydelig/intet
Middels
Middels
Middels – lite
Lite – middels

Stor
Stor
Stor
Stor
Middels – stor
Liten
Ingen - ubetydelig
Middels – stor
Stor
Liten – middels
Middels

Samlet sett er konsekvensene for landskapet i influensområdet vurdert å være stor negativ.
5.5
5 MW-alternativet
De visuelle virkningene for utbyggingsalternativet med 5 MW-turbiner vil i hovedsak være tilnærmet de
samme som for hovedalternativet, selv om inntrykksstyrken og visuell dominans naturligvis vil variere
noe. Hvor forskjellig virkningsomfang de to alternativene vil ha, er en skjønnsmessig vanskelig
vurdering, da den minste turbinstørrelsen vil gi flere turbiner, mens den største turbinstørrelsen vil gi
færre, men større og noe mer visuelt dominerende turbiner. Synlighetskartene viser dessuten at de to
alternativene i hovedsak vil ha den samme visuelle eksponeringen i influensområdet, det vil si at det
visuelle dekningsomfanget er tilnærmet det samme.
Visualiseringen av 5 MW-alternativet fra Byrkjedal (vedlegg 8.5) illustrerer at kun øverste vinge i en brutt
rotasjon vil være synlig for to av turbinene, mens en tredje vil være synlig fra navet. Dette gjør det
visuelle inntrykket enda mer uharmonisk enn 3 MW-alternativet, som derfor er å foretrekke, til tross for
større visuell tilstedeværelse i landskapsbildet.
Alternativet (5 MW turbiner) vil medføre noe mindre reduksjon av inngrepsfri natur ved Dypingsvatnet
enn hovedalternativet, men vil i hovedsak ha samme virkning.
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6.

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

Den mest konfliktfylte delen av vindparken gjelder turbinene ut mot platåkantene i nord og sør, mot
Frafjorddalen og Øvstabødalen. Ved å trekke turbinene godt innenfor platåkanten kan noen av
konfliktene dempes. Dersom de sørligste turbinene utelates fra planen, vil dette fjerne de visuelle
virkningene i Byrkjedal, Øvstabødalen og deler av Gloppedalen. Tilsvarende gjelder for de nordligste
turbinene, dersom disse utelates fra planen, vil dette fjerne de negative visuelle virkningene for
Frafjorddalen og fjerne virkningene i forhold til Eikeskog og Fidjadalen helt eller delvis. Dersom dette
avbøtende tiltaket gjennomføres, vil samlet konsekvensnivå kunne reduseres til middels negativt.
En tilsvarende reduksjon av antallet turbiner i den vestlige delen av planområdet for å redusere de
visuelle virkningene i forhold til først og fremst Giljastølen, men også Gilja og Dirdalen, vil ikke kunne
gjennomføres uten at tiltakets størrelse og antallet turbiner blir vesentlig redusert.
Konflikten med landskapsvernområdet vil sannsynligvis uansett bestå, i større eller mindre grad. Det er
et spørsmål om viktigheten av landskapsverdiene i de perifere og sørøstre delene av Frafjordheiane
landskapsvernområde rundt Omundsslåtten og Blåknuten er like stor som de mer sentrale delene nord
for Frafjorddalen. Hvis disse vurderes som likeverdige med resten av området, blir det vanskelig å finne
fornuftige avbøtende tiltak som kan dempe konflikten med landskapsvernområdet, selv om innsynet nok
er begrenset fra de fleste steder utenom de høyeste toppene.
Vindparker må nødvendigvis synes godt, da de plasseres der det blåser mest. I et landskap det her er
tale om, er det den totale virkningen av mange slike nye landskapselement, og ikke enkeltplasseringer
av turbiner som er avgjørende for landskapsopplevelsen.
Det vil være meget positivt dersom både de sørligste og nordligste turbinene utelates fra planen. Samlet
konfliktnivå kan likevel ikke vurderes som mindre enn middels, da det uansett vil være betydelige
negative konsekvenser.
Vindturbinene må markeres med lys i toppen av hensyn til fly. Om natten kan dette i verste fall gi et
skjemmende lyshav i et ellers mørkt landskap. Man bør derfor skjerme lysene slik at disse lyser
oppover.
Det anbefales at utbygger søker råd hos en landskapsarkitekt ved detaljplanlegging og utforming av
veier, endelig plassering av transformatorstasjon og plassering av linjemaster.
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http://no.wikipedia.org/wiki/Gloppedalsura
http://www.vgb.no/13346/perma/210567/
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8.

VEDLEGG

Vedlegg 8.1.
Vedlegg 8.2.
Vedlegg 8.3.
Vedlegg 8.4.
Vedlegg 8.5.
Vedlegg 8.6.
Vedlegg 8.7.
Vedlegg 8.8.
Vedlegg 8.9.
Vedlegg 8.10.
Vedlegg 8.11.
Vedlegg 8.12.

Synlighetskart 3 MW turbiner
Synlighetskart 5 MW turbiner
Visualiseringspunkt 1. Gloppedalsura (3 MW)
Visualiseringspunkt 2. Byrkjedalstunet (3 MW)
Visualiseringspunkt 2. Byrkjedalstunet (5 MW)
Visualiseringspunkt 3. Maudalsveien (3 MW)
Visualiseringspunkt 3. Maudalsveien (5 MW)
Visualiseringspunkt 4. Gilja (3 MW)
Visualiseringspunkt 5. Giljastølen (3 MW)
Visualiseringspunkt 6. Eikeskog (3 MW)
Visualiseringspunkt 7. Brattelifjellet (3 MW)
Visualiseringspunkt 7. Brattelifjellet (3 MW), terrengmodell
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VEDLEGG 8.1. SYNLIGHETSKART 3 MW TURBINER
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VEDLEGG 8.2. SYNLIGHETSKART 2 MW TURBINER
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VEDLEGG 8.3. VISUALISERINGSPUNKT 1. GLOPPEDALSURA (3 MW)
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VEDLEGG 8.4. VISUALISERINGSPUNKT 2. BYRKJEDALSTUNET (3 MW)
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VEDLEGG 8.5. VISUALISERINGSPUNKT 2. BYRKJEDALSTUNET (5 MW)

50

VEDLEGG 8.6. VISUALISERINGSPUNKT 3. MAUDALSVEIEN (3 MW)
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VEDLEGG 8.7. VISUALISERINGSPUNKT 3. MAUDALSVEIEN (5 MW)
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VEDLEGG 8.8. VISUALISERINGSPUNKT 4. GILJA (3 MW)
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VEDLEGG 8.9. VISUALISERINGSPUNKT 5. GILJASTØLEN (3MW)
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VEDLEGG 8.10. VISUALISERINGSPUNKT 6. EIKESKOG (3 MW)
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VEDLEGG 8.11. VISUALISERINGSPUNKT 7. BRATTELIFJELLET (3 MW)

56

VEDLEGG 8.12. VISUALISERINGSPUNKT 7. BRATTELIFJELLET (3 MW), TERRENGMODELL
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