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Sammendrag:
Det er pr. i dag ingen registrerte automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det er heller ingen
registrerte kulturminner fra nyere tid av betydning i planområdet. En varde på Vallresknuten blir ikke direkte
berørt av tiltaket. Det skal også ha vært ei uteløe litt sørøst for Vallresknuten, men status omkring denne er
ikke avklart.
Store deler av influensområdet er hei, fjell og daler, og registrerte kulturminneverdier i influensområdet er i
hovedsak spredt og konsentrert til dalførene, de fleste på avstander over 3 km fra planområdet. I rapporten
er det definert og beskrevet 12 større og mindre kulturmiljøer i influensområdet utenfor planområdet.
Samlet vurdert vil tiltaket ikke ha nevneverdige direkte virkninger for kulturminner og kulturmiljø. Det tas
imidlertid forbehold om at denne vurderingen kan endres etter gjennomførte § 9-undersøkelser. På dette
grunnlag vurderes derfor tiltaket foreløpig til å ha ubetydelig direkte negativ konsekvens.
Ingen kulturminner eller kulturmiljø i influensområdet er vurdert til å bli utilbørlig skjemmet (jf.
kulturminnelovens § 3) som følge av tiltaket. Tiltaket vil heller ikke bryte opp eller forstyrre konteksten eller
samspillet mellom kulturminner som inngår i en miljømessig sammenheng.
Tiltaket vurderes samlet å ha liten negativ konsekvens i forhold til kulturminner og kulturmiljø.
Da de planlagte tiltak ikke ser ut til å berøre registrerte automatisk fredete kulturminner direkte.
Gjennomføring av nødvendige § 9-undersøkelser vil kunne endre konfliktbildet. Det anbefales derfor at
disse gjennomføres så tidlig som mulig i planprosessen.
Dersom de sørligste turbinene utelates fra planen, vil dette fjerne de visuelle virkningene fra
Byrkjedalstunet.
Tilsvarende gjelder for de nordligste turbinene, dersom disse utelates fra planen, vil dette fjerne de negative
visuelle virkningene i forhold til kulturminner i Frafjorddalen, muligens også Mån.
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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 kulturminner og kulturmiljø 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 –
Øvstebødalen – 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.
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Vindturbinene vil bli fundamentert i fjell med forankringsstag. Turbinfundamentene vil i hovedsak ligge
under bakkenivå og være lite synlige.

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 (ikke oppdatert trase for atkomstvei)
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3.1

Teori og metoder
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Denne fagrapporten bygger på arkivmateriale, litteratur og muntlige opplysninger for en samlet
vurdering av planen i forhold til kjente kulturminner. I tillegg er det gjort befaringer i planområdet for å
vurdere potensialet for tidligere ikke registrerte, automatisk fredete kulturminner. Sentrale feltmetoder
for vurdering av potensial er visuelt søk etter synlige kulturminner og generelle landskapsbetraktninger.
Topografisk arkiv ved Arkeologisk museum i Stavanger inneholder opplysninger om alle kjente
automatisk fredete kulturminner i Rogaland. Innberetningene på samtlige gårdsnummer som berøres av
planområdet er gjennomgått for å sjekke hvorvidt planen er i konflikt med tidligere registrerte og
automatisk fredete kulturminner. Kartgrunnlagene for registreringene i forbindelse med utarbeidingen av
Økonomisk Kartverk (ØK) og Riksantikvarens nettbaserte fornminnedatabase Askeladden er også
brukt. Referansene til alle omtalte automatisk fredete kulturminner er med henvisning til
registreringsnummer i Askeladden. Videre er bygdebøker, lokalhistorisk litteratur og liknende brukt i
vurderingene.
Selv om en utbygging av et vindkraftverk med infrastruktur berører en forholdsvis liten del av det totale
planområdet direkte, er det likevel naturlig å vurdere planområdet i sin helhet, og ikke begrense seg til
de konkrete utbyggingspunktene. Dette fordi den endelige plassering av anleggene kan bli noe
annerledes enn den som presenteres på konsekvensutredningsnivå. Ettersom det er aktuelt med
reguleringsplan for vindparken, må normalt verdiene i planområdet kartlegges i sin helhet.
Planområdet ble befart den 31.05.07, og dekket hovedsakelig den vestligste halvdel. Ut i fra
landskapets forholdsvis ensartede karakter, vurderes imidlertid befaringene å ha gitt et rimelig godt
grunnlag for en generell vurdering av potensial for eventuelle konflikter med kulturminner.
3.2

Definisjoner – kulturminne, kulturmiljø og vern

Kulturminneloven (LOV 1978 nr. 50 Lov om kulturminner) definerer kulturminner som alle spor etter
menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro
eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet
eller sammenheng. Definisjonene er vide, noe som skyldes at menneskelig aktivitet er svært allsidig, og
derfor har etterlatt en mengde ulike spor. Ordleddet ”minne” indikerer at et kulturminne er noe det
knytter seg tradisjon og en viss, men ikke nærmere definerbar, alder til. Ingen konstruksjoner er heller et
kulturminne før det oppfattes og defineres som det. Kulturminner eldre enn reformasjonen (1537),
spesifisert i kulturminneloven (kml.) § 4, er automatisk fredet, jf. § 3. Slike kulturminner kalles
automatisk fredete kulturminner, eventuelt fornminner.
Etterreformatorisk tid (etter 1537) kalles generelt for nyere tid, og kulturminner fra denne perioden for
nyere tids kulturminner. Slike kulturminner er, med unntak av hus fra perioden 1537-1650, ikke
automatisk fredet og har ikke et formelt vern, men kan fredes ved vedtak. Vedtaksfredninger gjelder
vanligvis spesielt bevaringsverdige hus oppført etter 1650. Regulering til spesialområde bevaring etter
plan- og bygningsloven er en langt vanligere måte å sikre verneverdige kulturminner fra nyere tid på.
SEFRAK er et nasjonalt register over bygninger som er eldre enn 1900. Registeret deles inn i tre
grupper, henholdsvis A, B og C (se verdivurdering i kap. 3.3).
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Det er naturlig at det gjennom århundrene har knyttet seg en del lokale sagn og muntlige tradisjoner til
steder og naturformasjoner, og som opphav til stedsnavn. Innimellom kan vi fortsatt få et innblikk i dette
mytiske landskap. Slikt muntlig materiale med stedstilknytning er kulturminner i ordets videste forstand,
men regnes i norsk sammenheng (med unntak av samiske områder) derfor normalt ikke som
verneverdige. Sagnmateriale er her ikke samlet inn, vektlagt eller vurdert.
3.3

Verdivurdering

Kulturminner eldre enn 1537 er gjennom det automatiske vernet generelt vurdert til å være av nasjonal
verdi. Nyere tids kulturminner og kulturmiljø som er vedtaksfredet er gjennom vedtaket også vurdert til å
være av nasjonal verdi. Regional verdi kan være knyttet til det særmerkte ved regionen. Det kan også
være kulturminner som er sjeldne i en region, men vanlig utbredt ellers i landet. Lokal verdi er ikke det
samme som lav verdi, og slike kulturminner kan ha stor symbolverdi for et lokalsamfunn. Dette er
kulturminner som først og fremst knytter seg til lokalhistorien, eller som er svært vanlig utbredt.
Fornminner har generelt høy vitenskapelig verdi. De representerer den eneste direkte vitenskapelige
kilden man har til kunnskap om menneskets tilværelse i forhistorisk tid, og er et viktig supplement til de
historiske kilder fra middelalderen. Også nyere tids kulturminner kan være viktige supplement til andre
vitenskapelige kilder. Kulturminner tilfører landskapet en historisk dimensjon og gir det karakter, og
beriker derigjennom vår opplevelse og oppfatning av omgivelsene. Kulturminner representerer også en
unik kunnskaps- og erfaringsressurs, og har derfor en prinsipiell pedagogisk verdi.
SEFRAK-registeret klassifiserer som nevnt de registrerte bygningene i tre grupper. Gruppe A generelt
har fredningspotensial/er av nasjonal verdi. Gruppe B er verneverdige, av regional verdi, og bør
reguleres til spesialområde bevaring. Gruppe C er andre bygninger som bør bevares, men som er av
mer lokal verdi.
Ved verdivurdering må flere kriterier legges til grunn, blant annet en faglig vurdering av type objekt,
sammenheng og miljø, autentisitet, tilstand, representativitet, sjeldenhet, stilart, tidspreg, arkitektonisk
og kunstnerisk kvalitet, m.m. Kulturminnenes opplevelsesverdi og pedagogiske verdi vurderes etter de
samme kriteriene, men da spiller også forhold som bruksverdi, tilgjengelighet, m.m. en større rolle.
Verdisetting av kulturminner og kulturmiljø er svært sammensatt og komplisert, og et kulturminne kan ha
lav verdi ut fra et av disse kriteriene men høy verdi ut fra et annet. En i denne sammenhengen enklere
og mer generell måte å sammenfatte kulturminners og kulturmiljøers på er å angi verdien som
henholdsvis liten, middels eller stor etter kriteriene presentert i tabell 3.1 (jf. Statens vegvesen 2006).
Tabellen tar høyde for de fleste kriteriene presentert ovenfor, men er ikke nødvendigvis direkte
overførbar til andre måter å verdivurdere på. Nasjonal verdi ut fra andre kriterier vil ikke nødvendigvis
tilsi stor verdi i denne sammenheng.
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Tabell 3.1. Kriterier for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø (etter Statens vegvesen 2006).
Type kulturmiljø
Liten verdi
Middels verdi
Stor verdi
Fornminner/samiske - Vanlig forekommende
- Representative for epoken/
- Sjeldent eller spesielt godt
kulturminner
enkeltobjekter ute av
funksjonen og inngår i en
eksempel på epoken/funksjonen
(automatisk fredet)
opprinnelig sammenheng kontekst eller i et miljø med noe
og inngår i en svært viktig
tidsdybde.
kontekst eller i et miljø med stor
- Steder det knytter seg
tidsdybde
tro/tradisjon til
- Spesielt viktige steder som det
knytter seg tro/tradisjon til
- Miljøet ligger delvis i opprinnelig - Miljøet ligger i en opprinnelig
Kulturmiljøer knyttet - Miljøet ligger ikke i
kontekst
kontekst
til primærnæringene opprinnelig kontekst
- Bygningsmiljø som er sjeldent
- Enhetlig bygningsmiljø som er
(gårdsmiljøer/
- Bygningsmiljøet er
eller særlig godt eksempel på
representativt for regionen, men
fiskebruk/ småbruk
vanlig forekommende
epoken/funksjonen og hvor
ikke lenger vanlig og hvor
og lignende)
eller inneholder
tunformen er bevart
tunformen er bevart
bygninger som bryter
- Inneholder bygninger med stor
- Inneholder bygninger med
med tunformen
kulturhistorisk/arkitektonisk
- Inneholder bygninger av kulturhistorisk/arkitektonisk
betydning
begrenset kulturhistorisk/ betydning
arkitektonisk betydning
- Enhetlig miljø som er sjeldent
- Enhetlig miljø som er
Kulturmiljøer i
- Miljøet er vanlig
eller særlig godt eksempel på
representativ for epoken, men
tettbygde områder
forekommende eller er
epoken
ikke lenger vanlig
(bymiljøer,
fragmentert
- Inneholder bygninger med
- Inneholder bygninger med
boligområder)
- Inneholder bygninger
spesielt store arkitektoniske
arkitektoniske kvaliteter og/eller
som har begrenset
kvaliteter og/eller av svært stor
kulturhistorisk betydning
kulturhistorisk betydning
kulturhistorisk betydning
- Miljøet er vanlig
- Miljøet er representativt for
- Miljøet er sjeldent og et spesielt
Tekniske og
forekommende
epoken, men ikke lenger vanlig
godt eksempel på epoken
industrielle
- Inneholder bygninger
- Inneholder bygninger med
- Inneholder bygninger med
kulturmiljøer og
uten spesielle
arkitektoniske kvaliteter
spesielt store arkitektoniske
rester etter slike
arkitektoniske kvaliteter
kvaliteter
(industri,
samferdsel)
- Miljø som er sjeldent og/eller et
- Miljø som er representativt for
- Miljøet er vanlig
Andre kulturmiljøer
særlig godt eksempel på epoken
epoken, men ikke lenger vanlig
forekommende og/eller
(miljøer knyttet til
- Bygninger/objekter med svært
- Bygninger/objekter med
fragmentert
spesielle
høy arkitektonisk/kunstnerisk
arkitektoniske/kunstneriske
- Bygninger uten
enkeltbygninger,
kvalitet
kvaliteter
spesielle kvaliteter
kirker,
- Sjeldent/gammelt kulturlandskap
- Vanlig kulturlandskap med noe
- Vanlig kulturlandskap
kulturlandskap,
endret topografi
parker og lignende) med endret topografi

3.4

Problemstillinger - virkninger og konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø

Etablering av en vindpark kan virke inn på kulturminner og kulturmiljø på grovt sett to måter:
Direkte virkninger
Dette omfatter skade, fjerning, tildekking, flytting og forandring av kulturminner. Det er kun kulturminner
og kulturmiljø i selve tiltaksområdet som kan bli direkte berørt.
Kulturminnelovens § 3 første ledd skisserer forbud mot disse former for inngrep i automatisk fredete
kulturminner, med mindre det er lovlig etter kml. § 8, det vil si tillatelse etter dispensasjon. Alle
automatisk fredete kulturminner etter kml. § 6 har dessuten en sikringssone på fem meter fra
fornminnets synlige eller kjente ytterkant. Rettsvernet etter § 3 gjelder også for sikringssonen.
Indirekte virkninger
Denne typen virkninger oppstår ved at tiltaket preger omgivelsene på en måte som gjør at landskapet
endrer karakter og kulturminnets eller kulturmiljøets opprinnelige kontekst blir endret eller forstyrret.
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Både visuelle virkninger, støy, reflekser, bevegelser og skyggevirkninger vil kunne virke negativt i
forhold til opplevelsesverdien. Kulturminner og kulturmiljø både i og utenfor tiltaksområdet kan bli
indirekte påvirket av tiltaket.
I mange tilfeller er det de visuelle virkningene som fremstår som en vindparks største konsekvens. Det
området som bygges ut til vindkraft vil endre karakter fra et åpent og lite berørt landskap, til et område
dominert av tekniske installasjoner. Vindturbiner må plasseres mest mulig åpent i terrenget for å være
godt eksponert for de fremherskende vindretninger. Vindparken vil dermed også være godt synlig i et
stort influensområde. En vindpark har derfor visuell innvirkning i forhold til en rekke landskapskvaliteter
på et storskalanivå, der kulturminner inngår som viktige landskapselementer.
Høye vindturbiner vil kunne bryte siktlinjer og dominere landskapsbildet i nærmiljøet. Både vindturbiner
og tilhørende infrastruktur, ikke minst omfattende veinett, vil kunne stykke opp og fragmentere
sammenhengende kulturmiljøer og kulturlandskap. Dette vil kunne medføre at landskapets
kulturhistoriske innhold og karakter blir endret. Muligheten til å oppfatte og forstå funksjonelle
sammenhenger i et større kulturmiljø og samspillet mellom kulturminner og landskap kan bli forringet og
mindre tilgjengelig, med redusert opplevelsesverdi som resultat.
To eksempler kan illustrere at kulturhistoriske landskapselementer kan være visuelt sårbare i forhold til
store vindturbiner: 1) Dersom en vindturbin i bakgrunnen fra et gitt betraktningspunkt ser ut til å være
”plantet” midt i en gravhaug. 2) Dersom rotorbladene stikker opp over hustaket på en kulturhistorisk
verneverdig bygning sett fra eksempelvis adkomstveien (figur 3.1). Slike virkninger vil endre
kulturmiljøenes autentisitet, opplevelsesverdi og samspillet 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. Mange utredninger har kun et topunktsperspektiv, og hvorvidt vindturbinene kan
sees fra viktige landskapselementer som eneste problemstilling. En kulturhistorisk landskapsanalyse
bør også inkludere et trepunktperspektiv og hvorvidt vindturbinene virker forstyrrende eller tar fokus fra
sårbare kulturminner fra et bakenforliggende, relevant betraktningssted. Denne typen
omfangsvurderinger er imidlertid tidkrevende og kompliserte og ikke relevant i alle sammenhenger.

Figur 3.1. Eksempler på uheldig samspill mellom
vindturbiner og historiske elementer. Øverst: vindturbin
bak gravhaug. Midten: vindturbin som forstyrrer
samspillet mellom natur- og kulturbetingede
landskapselementer i et viktig kulturmiljø. Nederst:
vindturbin bak en verneverdig bygning. Relevansen for
alle disse eksemplene er hvorvidt betraktningsstedet
vurderes som relevant, dvs. er et vanlig betraktningssted
for opplevelse av kulturminnet. (Figurene er hentet fra
Birk Nielsen 2007).
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Fravær av ”fremmedartet støy” er en forutsetning for at kulturminner og kulturmiljøer skal ha full verdi.
Hvilke lydnivåer som oppleves som sjenerende, avhenger av hvilken type område man befinner seg i,
og hvilken bruk av området som er ønskelig. ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging”
(MD 2005) har 35 - 40 dB som anbefalt øvre grense for såkalte stille områder som natur- og
friluftsområder, mens anbefalt øvre grense for kulturmiljøer er satt til 50 – 55 dB. I større upåvirkede
naturområder, f. eks. i fjellet eller kjerneområder i bymarker, er all hørbar fremmed lyd i prinsippet
uønsket.
Indirekte virkninger kan være i strid med kulturminnelovens § 3 første ledd, som også skisserer forbud
mot å skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner. Skjemmeforbudet
har hittil vært en noe ”sovende” paragraf, men dette er i ferd med å endre seg, i takt med den faglige
utviklingen og forståelsen av kulturminnevernet, ikke minst i forhold til landskapssammenhengen.
Utilbørlig skjemming begrenses ikke av sikringssonen på fem meter, som kun gjelder direkte inngrep. At
sikringssonen på fem meter ikke vil være tilstrekkelig i forhold til så dominerende anlegg som
vindturbiner vil nok de fleste kunne enes om. Hva som er utilbørlig skjemming og hvor grensene går er
en skjønnsvurdering. Kulturminnevernforvaltningen står imidlertid nokså fritt til å vurdere dette på
selvstendig og faglig grunnlag.
Dagens kulturlandskap er et resultat av menneskelig aktivitet og innvirkning på våre fysiske omgivelser
over svært lang tid, og det er sporene etter dette som er kulturminner. Kulturminner kan derfor ikke
isoleres fra kulturlandskapet de er en del av, og sammenhengene i miljøet er vesentlige for opplevelse
og forståelse. Det historiske landskapet er i så måte en uvurderlig og ikke-fornybar ressurs, og utgjør en
viktig del av rammene rundt vårt fysiske miljø som vi bor og ferdes i. Vakre og estetiske landskap er ofte
karakterisert ved tidsdybde, lesbarhet og harmoni. De indirekte virkningene for kulturminner og
kulturmiljø må derfor forstås i en større landskapssammenheng. Hvordan vi velger å forme og endre
våre fysiske omgivelser har derfor også betydning for menneskers livskvalitet. I dette ligger det et stort
samfunnsansvar, som til syvende og sist handler om god eller dårlig, positiv eller negativ lokal og
regional stedsutvikling. De negative indirekte konsekvensene av et større landskapsinngrep som en
vindpark representerer er derfor ikke uten betydning.
3.5

Influensområdet

Influensområdet defineres som det området som tiltaket vil påvirke. Dette omfatter både direkte
virkninger i form av fysiske inngrep i planområdet, til indirekte virkningeri form av blant annet visuell
påvirkning, støy, skyggekast osv i nærmiljøet. De fysiske inngrep har selvsagt størst konsekvenser for
kulturminner dersom disse blir direkte berørt.
Med økende avstand vil de visuelle virkningene gå fra å være betydelige til å bli marginale, eller fra
dominerende til ubetydelige. Det er vanskelig å sette en definert grense for denne overgangen. I denne
fagrapporten brukes de samme kriterier for synlighet og visuell dominans som er lagt til grunn for
landskapsvurderingene.
Vindturbinenes visuelle dominans bestemmes i stor grad av størrelse, og de visuelle virkninger avtar
med økende avstand. Influensområdet for en vindpark med rundt 150 meter høye vindturbiner kan med
grunnlag i Selfors og Sannem (1998) og Birk-Nielsen (2007) 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
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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.
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, som omfatter inngrepssonen, nærsonen og mellomsonen. Influensområdet tilsvarer det
området som er dekket av synlighetskartet (vedlegg 8.1).
3.6

Omfang og konsekvens

Vurdering av omfang og konsekvens er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det
aktuelle tiltaket vil medføre i tiltaksområdet og øvrig influensområde. Omfanget vurderes i forhold til 0alternativet. Det er utarbeidet et sett omfangskriterier som skal brukes for å fastsette tiltakets omfang, se
tabell 3.3 (Statens vegvesen 2006).
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Tabell 3.3. Kriterier for vurdering av tiltakets omfang for kulturminner og kulturmiljø.
Stort positivt
Middels positivt Lite/intet
omfang
omfang
omfang
Tiltaket vil stort
Tiltaket vil bedre
Kulturminner
Tiltaket vil i stor
sett ikke endre
forholdene for
og –miljøers
grad bedre
kulturminner/kulturminner/endring og
forholdene for
miljøer
miljøer
lesbarhet
kulturminner/miljøer
Tiltaket vil stort
Tiltaket vil bedre
sett ikke endre
den historiske
Tiltaket vil i stor
den historiske
lesbarheten
grad øke den
lesbarheten
historiske
lesbarheten
Tiltaket vil stort
Tiltaket vil styrke
Historisk
Tiltaket vil i stor
sett ikke endre
den historiske
sammenheng
grad styrke den
den historiske
sammenhengen
og struktur
historiske
sammenhengen
mellom
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
mellom
deres omgivelser kulturmiljøer og
kulturmiljøer og
deres omgivelser
deres omgivelser
Tiltaket vil
Tiltaket vil stort
forsterke
Tiltaket vil i stor
sett ikke endre
historiske
grad forsterke
historiske
strukturer
historiske
strukturer
strukturer
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Middels negativt
omfang
Tiltaket vil
medføre at
kulturminne/miljøer blir skadet

Stort negativt
omfang
Tiltaket vil
ødelegg
kulturminner/miljøer

Tiltaket vil
redusere den
historiske
lesbarheten

Tiltaket vil
ødelegge den
historiske
lesbarheten

Tiltaket vil svekke
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser

Tiltaket vil bryte
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser

Tiltaket vil
redusere
historiske
strukturer

Tiltaket vil
ødelegge
historiske
strukturer

Kriteriene i tabell 3.3 blir imidlertid for unyanserte når det gjelder vurderingen av en vindparks indirekte
visuelle virkninger. Vindparkens negative visuelle effekt eller omfang kan vurderes ut fra
avstandskriterier, jf. de visuelle sonene (kap. 3.4). Dette er presentert i tabell 3.4.
Tabell 3.4. Vindparkens virkning på omgivelsene etter avstandskriterier
Avstand
Effekt/omfang
Beskrivelse
< 1350 m
Stor
Turbinene dominerer mye av synsbildet
1350 – 2700 m
Middels
Turbinene fyller ikke hele synsfeltet, men preger omgivelsene en god del
2,7 – 10 km
Liten
Turbinene er til stede som en del av landskapsbildet. Vanskelig å oppfatte
turbinenes størrelse.
> 10 km
Svært liten/
Turbinene er kun synlige ved gunstige værforhold, og vil sjelden være særlig
ubetydelig
framtredende.

Fra kulturminner og kulturmiljø som blir liggende i visuelt territorium, vil vindturbinene virke totalt
dominerende. Fra kulturminner i visuell dominans- og influenssone vil vindkraftverk i økende grad
oppfattes som beliggende i et bakgrunnslandskap, som ikke bryter særlig med den kontekst eller det
noe mer lukkede landskapsrom og kontekst som kulturminnene oppleves i. Mange kulturminner ligger
allerede i eller nær utbygde områder. Visuell påvirkning og støy fra eksisterende bygningsmasse,
kraftledninger, veier og lignende i umiddelbar nærhet vil gjerne gi større virkning enn den fra
vindturbinene i bakgrunnen. Dette utelukker imidlertid ikke at en vindpark ikke vil kunne oppleves som et
forstyrrende element fra til dels store avstander. Det er ”summen av alt” som til syvende og sist er
avgjørende for hvorvidt verdien av et kulturmiljø eller kulturlandskap kan sies å være desimert eller i
uakseptabel grad redusert.
Naturen rundt de høyest beliggende kulturminnene og kulturmiljøene er oftest lite berørt av vår tid. Her
kan man forholdsvis lett og uforstyrret sanse eller oppleve kulturminnene og knytte linjene bakover til
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tidligere tiders gårdsbosetning, eller til tider da dette var utmarksområder og fangstmark. Disse
kulturminnene vil være særlig utsatt for negativ influens. Uten den visuelle rammen rundt opplevelsen
som landskapet gir, forsvinner også muligheten til en uforstyrret opplevelse. Mange av de planlagte
vindparkene i Norge ligger i slike områder.
Ved en sammenstilling av omfanget av vindparkens negative virkninger i forhold til kulturminnenes og
kulturmiljøenes verdi, kan konsekvensnivå skjønnsmessig fastsettes. Konsekvensgraden fastsettes ut
fra matrisen vist i figur 3.1 (Statens vegvesen 2006).

Figur 3.1. Konsekvensvifte (Statens vegvesen 2006).
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Funn og fornminner i Gjesdal fra forhistorisk tid og middelalder
Mennesker har bodd og oppholdt seg i Gjesdal i nærmere 10.000 år, og fortsatt finnes det mange spor
og kulturminner i landskapet fra alle deler av denne lange historien. Registrerte funn og fornminner
knytter seg først og fremst til dalførene og lavereliggende strøk, og viser at bosetningsmønsteret til alle
tider har vært noenlunde det samme som i dag.
Steinalderlokaliteter ved Stora Myrvatnet sør for Øvstabødalen er blant de eldste innlandsboplasser
som hittil er påvist i landet. Med unntak av disse fangstboplassene er imidlertid natur- og kulturforhold i
steinalderen svært ufullstendig kjent for Gjesdals vedkommende. Dette skyldes nok ikke at det ikke var
folk her den gang, men snarere manglende arkeologisk registreringsarbeid. For øvrig kjennes det kun
noen spredte løsfunn av flint- og bergartsredskaper fremkommet ved jordarbeid og under dyrking.
Viktige funn fra slutten av eldre steinalder, perioden for mellom 7000 og 5000 år siden, er tre
bergartsøkser funnet i Oltesvik, Oltedal og på Klugje. Disse tilsier at det må ha vært en rekke
fangstboplasser i vassdraget mellom Edlandsvatnet ved Ålgård og Høgsfjorden.
Det er noe flere funn fra slutten av steinalderen og tidlig jordbrukende tid, blant annet er det funnet flintog steinøkser fra denne tiden blant annet i Frafjord og Byrkjedal, på Mjåland, Gilja, Klugje, Lima,
Berland og Kydland. Det er funnet flintdolker på Lima, Mjåland, Gilja og Bærland fra bronsealder. Noen
av de markante gravhaugene i landskapet stammer nok også fra denne perioden, men for øvrig er
bronsealderen en lite kjent periode i Gjesdals forhistorie.
Jernalderens gårdsbosetning har mer enn noen annen forhistorisk periode satt sitt synlige preg på
jordbrukets kulturlandskap. Ved en registrering i 1966 ble det påvist over 20 mer eller mindre komplette
forhistoriske gårdsanlegg i Gjesdal, med synlige rester etter hustufter, gravminner, rydningsrøyser,
ødeåkre og gardfar. I tillegg kommer en del lokaliteter med delvis bevarte gårdsanlegg og et større
antall enkeltminner i tilknytning til gårdsmiljø. Dirdalen opp til Gilja er det området i Gjesdal hvor det har
vært tettest med registrerte fornminner.
Vikingtiden (ca. 800 – 1050 e. Kr.) er i Gjesdal hittil best belyst gjennom gravfunn fra spredte gravfunn
fra steder som Gilja, Frafjord, Ragje, Lima, Ålgård og Kyllingstad.
Samlet vitner funn og fornminner om en omfattende jordbruksekspansjon som startet i eldre jernalder
omkring 350 e. Kr. En tilsvarende utvikling kan spores i løpet av høymiddelalderen (ca. 1050 – 1339 e.
Kr.), noe som resulterte i at selv et så jordbruksmessig marginalt område som GIljastølen ble bosatt.
Gjesdal i nyere tid
Jordbruket har til alle tider vært dominerende i Gjesdal. Med mye fjell og daler har gårdene vært preget
av lite åkerjord, men gode beiter. Sauen har derfor preget jordbruksdriften og kulturlandskapet i Gjesdal
gjennom mange generasjoner, som fortsatt er landets største sauekommune.
Tidligere var ulla det viktigste økonomiske produktet fra sauen. Folkelivsgranskeren Eilert Sundt
bemerket at hver eneste husholdning i gjesdalsbygdene arbeidet med ull. Dette la grunnlaget for
etablering av storindustri innen tekstil- og ullvare, med Ålgård Ullvarefabrikk fra 1870 og Oltedals
Spinderi fra 1886 som de første. I alt seks ullvareforetak ble stiftet før 1940, og Gjesdal var blant de
store kraftsentrene i norsk tekstilproduksjon i rundt hundre år.
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Automatisk fredete kulturminner i planområdet

Det er pr. i dag ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
4.3

Nyere tids kulturminner i planområdet

Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger eller andre registrerte, verneverdige nyere tids kulturminner
innenfor planområdet. Det skal ha vært ei uteløe litt sørøst for Vallresknuten (Waula 2001). På
Vallresknuten er det en varde. Vardene er i de aller fleste tilfeller fra nyere tid, men har likevel
kulturhistorisk verdi, verdi som faste orienteringspunkter i forhold til friluftsliv, og er estetiske innslag i
landskapet. Varder er vanlig forekommende, og som kulturminner har derfor de fleste varder liten verdi.
Tabell 4.1. Nyere tids kulturminner i planområdet
Lokalitet
Beskrivelse
Sørøst for Vallresknuten
Uteløe
Vallresknuten
Varde

4.4

Kulturminner og kulturmiljø i øvrig influensområde

Oversikt og avgrensning
Store deler av influensområdet er hei, fjell og daler, og registrerte kulturminneverdier er i hovedsak
spredt og konsentrert til dalførene. De fleste ligger i sonen fra 3 til 10 km fra plangrensene. I det
følgende blir kulturminnene i influensområdet presentert, med utgangspunkt i definerte geografisk
avgrensede områder innenfor en radius på 6 km fra vindparken. Kulturmiljøene er vist på kart (figur 4.2).

Figur 4.1. Kulturmiljøene i influensområdet: 1. Giljastølen, 2. Byrkjedal, 3. Motland, 4. Retland, 5. Øvstabø – Tangjen, 6.
Stora Myrvatnet, 7. Frafjord, 8. Molaug – Håland, 9. Mån, 10. Sliratjørna og 11. Dirdal – Gilja. Planområdet (svart stiplet linje)
er omtrentlig markert.
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Det er definert og beskrevet 12 større og mindre kulturmiljøer i influensområdet utenfor planområdet.
Avgrensningen av kulturmiljøene som her er gjort forsøker å balansere mellom detaljnivå og oversiktlig
presentasjon, og er derfor ikke nødvendigvis i samsvar med definisjonen av kulturmiljø slik denne er
nedfestet i kulturminneloven og normalt forstås i kulturminneforvaltningen. Kulturminnene innenfor et de
beskrevne kulturmiljø inngår ikke nødvendigvis i samme kontekst eller miljøsammenheng, men kan
være atskilt som følge av eksempelvis avstand, topografiske forhold eller nyere inngrep.
Framgangsmåten er likevel hensiktsmessig, da sammenstillingen primært er rettet mot en vurdering av
indirekte negativ konflikt i en større landskapssammenheng. Avgrensningen kunne vært gjort
annerledes, med mulighet for både færre og betydelig flere kulturmiljø. Avgrensningen er gjort på
grunnlag av en kombinasjon av matrikkelnummer, miljøsammenheng og større avstander. Det vil kunne
forekomme enkeltminner i definert influensområde som ikke er beskrevet.
De lange jordbrukstradisjonene i Gjesdal har formet og påvirket landskapet, Modernisering og
omlegging av jordbruksdriften har de siste hundre år endret det tradisjonelle landskapet dramatisk.
Mange steder i Gjesdal ligger kulturminnene fremdeles i helt eller delvis bevarte kulturlandskap, ofte i
utkanten av og ovenfor de fulldyrkede arealene. Kulturlandskapsverdiene knytter seg særlig til
utmarksbeiter og overflatedyrkete areal der grasbeitet ligger mellom små og store jordfaste steiner og
spredte trær, og slike kulturbeiter er blant regionens aller vakreste kulturlandskap. Kulturbeitene
strekker seg til bratthenget i fjellsidene, eller går over i ren utmark, heier og snaufjell. Det er fremdeles
slike intakte kulturlandskap flere steder i influensområdet, blant annet i Frafjorden (figur 4.2) og
Øvstabødalen.

Figur. 4.2. Den bratte fjellsiden på sørsiden av Frafjorddalen, med innmark og kulturbeite opp til fjellfoten.
Tiltaksområdet ligger på platået ovenfor.

Av kulturminnene i influensområdet er det for det meste gravrøyser som enten ligger enkeltvis eller i
små felt, små rester etter ødegårdsanlegg og SEFRAK-registrerte bygninger fra nyere tid. Det er kun i
Dirdalen at det forekommer større lokaliteter med mange enkeltminner og større ødegårdsanlegg.
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Det er ingen automatisk fredete kulturminner i influensområdet som er skiltet eller særlig tilrettelagt
(Skilta fornminner i Rogaland – www.fornminner.no).
Kulturmiljø 1: Giljastølen
Ved sørenden av Giljastølsvatnet og like ved en hytte ligger det rester etter et forhistorisk gårdsanlegg,
med en 16 meter lang hustuft, ei rundrøys på 6 meter i diameter, gardfar og ødeåker (61154). Ved
kontrollregistrering i 1999 var området så overgrodd av einer at fullstendig registrering ikke var mulig.
Det kan derfor være flere automatisk fredete kulturminner her. Gårdsanlegget kan trolig dateres til
høymiddelalder, en periode som tidligere nevnt var preget av jordbruksekspansjon og jordmangel.
Giljastølen har tidligere vært egen matrikkelgård ved navn Vatne. Gårdsnavnet er direkte avledet av
vannet her. Vatne var ødegård etter Svartedauden, og bosatt igjen på begynnelsen av 1600-tallet. I
flere saker som var oppe på tinget på 1700-tallet går det imidlertid fram at gården nå ligger under Gilja,
igjen som ødegård og kun brukt som stølsområde. Flere av Giljagårdene hadde part i Giljastølen, som
Vatne etter hvert ble kalt. Giljabøndene brukte det gamle gårdshuset fra 1600-tallet som stølshus.
Senere ble den eldste stua bygd på. I den ene enden var det et melkerom, i den andre soverom og
kjøkken. Monastølen/Kvidalandsstølen lå også her oppe, nært Giljastølsvatnet litt lenger vest. Stølene lå
et godt stykke fra heimegårdene, og ble brukt tidlig på sommeren og på høsten. I 1933 var det imidlertid
slutt på stølingen på Vatne, selv om det fortsatt ble hentet høy her i enda noen år. I 1945 brant det
gamle stølshuset på Giljastølen. Hustuftene er det eneste som er igjen fra stølstiden.
Stølen var utgangspunkt for både utmarksbeite for sau og storfe og for uteslåtten. Det har vært mange
uteløer i området, og rundt Dybingsvatnet er det registrert 11 uteløer, som er uvanlig mange.
I dag er kulturlandskapet sterkt gjengrodd og skogdekt. Registrerte gårdsanlegg frå middelalder er ikke
like vanlig forekommende som tilsvarende frå forhistorisk tid, men anlegget er representativt for
perioden. Kulturminnene har på grunn av lite synlighet begrenset opplevelsesverdi. Middels verdi.
Kulturmiljø 2: Byrkjedal
Gravfelt med tre gravrøyser (34132). Den ene gravrøya har en diameter på 12 meter og 1,8 meter høy,
men er sterkt skadd ved at sørlige halvdel er fjernet. En enkeltliggende gravhaug (53925) har status
uavklart.
Byrkjedalstunet er opprinnelig et ysteri, som er restaurert til et 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 et populært turiststed.
Byrkjedalstunet er ikke SEFRAK-registrert, men er likevel å regne for et industrielt kulturminne, som
imidlertid har mistet mye av sin autentisitet. Samlet vurdert til middels verdi.
Kulturmiljø 3: Motland
Motland ligger like sør for planområdet, nede ved RV 45. Her er det to gravrøyser (64648). En tredje
gravrøys ble fjernet da veien ble anlagt i 1904. Av den største røysa på 9 meter i diameter, er kun
bunnlaget bevart, dårlig markert og lite synlig i terrenget. Den andre røysa på 7 meter i diameter er
kraftig omrotet, slik at røysa har mistet sin opprinnelige form.
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Røysene er dårlig bevart og lite synlige, og har lav opplevelsesverdi. Som fornminner er de
representative for epoken, men har likevel stor kildeverdi for Motlands gårdshistorie. Samlet vurdert til
liten verdi.
Kulturmiljø 4: Retland
En SEFRAK- registrert bygning klasse A. Middels verdi.
Kulturmiljø 5: Øvstabø – Tangjen
Det skal ha vært gravhauger på ”Sjei”, hvor grunneier i sin tid fant ei leirkrukke som er tapt (65539).
Status for eventuelle fornminner er uavklart.
Gårdsanlegg med hustuft, gardfar og røyser (44176). Delvis undersøkt av Bjørn Myhre, som fant bryne,
ildflint og påviste dobbel rekke med stolpehull i hustuften. Grunneier har også funnet overdelen til en
håndkvern her. Hustuften målte 18 x 8 meter. Fjernet ved dyrking, men rester under markflaten er
sannsynligvis bevart. Opplysninger og status er noe mangelfull og uavklart. Gårdsanlegget er vurdert til
liten – middels verdi.
Kulturmiljø 6: Stora Myrvatnet
I østenden av Store Myrvatnet (610 meter over havet) ble det i slutten av 1980-årene påvist og utgravd
en rekke steinalderboplasser som er radiokarbondatert (14C) til mellom ca. 11000 og 10200 før nåtid, og
skriver seg fra den aller første pionerfasen i koloniseringen av landet etter siste istid. På to av
boplassene, som var dekket av metertykk myrjord, var kulturlagene uvanlig velbevarte og
utsagnskraftige. Sammen med boplassene ved Fløyrlivatnet i Forsand kommune, som muligens er enda
noe eldre, er disse de eldste boplassene som hittil er påvist i innlandet i Norge, og står i en særstilling i
norsk steinalderforskning.
Kulturmiljøet ved Stora Myrvatnet står i en særstilling som referanseområde i norsk steinalderforskning
av stor verdi. Lokalitetene er undersøkt, og representerer i alle tilfeller en type kulturminner som ikke er
synlige over markflaten. Stora Myrvatnet er i dag regulert. Området har derfor meget begrenset
opplevelsesverdi.
Kulturmiljø 7: Frafjord
På de store moreneavsetningene i Frafjorddalen strekker gårdsbosetningen seg langt tilbake i
forhistorisk tid. På Frafjord, fra fjordbunnen og opp mot Molaugvatnet, er det registrert to gravfelt, det
ene består av to gravrøyser, bautastein og steinlegning (64647). På det andre er kun en gravrøys bevart
(53924), mens en røys er fjernet og en ble gravd ut like etter 1900. Denne rommet en båtbegravelse
med linklede, øks, skjoldbule o.a. bevart av gravgodset. Videre er det to enkeltliggende gravrøyser
(64645 og 64646), en rydningsrøyslokalitet (64774) med minst 35 rydningsrøyser som ligger i et udyrket
lende på sørsiden av dalføret. På Øyren er det også registrert en kullgrop og funnet slaggrester (33927)
etter jernvinna. Det er også et SEFRAK A-objekt i Frafjord og et B-objekt lengst nede på Øyren.
Kulturminner og kulturlandskapsverdier tilsier middels verdi.
Kulturmiljø 8: Molaug – Håland
Det er to SEFRAK A-objekter på Molaug (figur 4.3 og 4.4) og fire B-objekter på Molaug, Hålaug og
Brådland. På Molaug, Håland og Kommedal er det videre et gravfelt med tre gravrøyser (71828), to
enkeltliggende gravrøyser (24282 og 44175) og en lokalitet med hustuft og gravrøys (71827). Hustufta
er 21 meter lang.
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Figur 4.3 og 4.4. A-objektene på Molaug.

Kulturminnene ligger spredt, men inngår likevel i en kulturlandskapssammenheng. A-objektene,
tidsdybde og kulturlandskap tilsier middels verdi.
Kulturmiljø 9: Mån
Nederst i Fidjadalen, på Mån, er det et SEFRAK B-objekt samt et forhistorisk ødegårdsanlegg (24279),
med to hustufter, gardfar, rydningsrøys og flere ødeåkre.
Mån er trolig den gården som ble først ryddet i Fidjadalføret. Stedet er nevnt i 1571, men
ødegårdsanlegget forteller at det også har vært bosetning i jernalder. Et snøras i 1754 ødela husene
her, og etter dette ble tunet flyttet ut i dalbunnen nær elva. Her står fortsatt et gammelt, verneverdig hus.
Stedet ble fraflyttet i 1915.
Kulturminnene på Mån ligger i landskapsvernområdet Frafjordheiene, i et vakkert og uberørt natur- og
kulturlandskap, og kan ikke sees isolert fra de store friluftsinteressene som er her. Hele Fidjadalen har
flere og tydelige spor etter flere hundre års intens ressursutnyttelse. Her er det flere tufter innover dalen
etter helårdsdrift og bosetning, stølsanlegg, hellere og drifteveier. Månafossen og gårdstunet Mån har
anslagsvis 30-40.000 besøkende hvert år, og det var rundt tusen overnattende på Mån fjellgård i 2006
(Jæren Friluftsråd, muntlig medd.). Stedet brukes også til leiraktivitet. Kulturmiljøet på Mån har vesentlig
opplevelsesverdi, stor tidsdybde og stor pedagogisk verdi. Samlet vurdert til middels – stor verdi.
Kulturmiljø 10: Sliratjørna
Ved Sliratjørna under Håland, ikke langt unna Eikjeskogstølen, er det registrert en automatisk fredet
steinkonstruksjon (4655), som ut fra beskrivelsen høres ut som et gravanlegg: liten steinkiste, 0,4 x 0,35
x 0,25-30 cm, omkranset av en lav, rund røys på ca. 1,8 meter i diameter og 0,3 m høyde. Kulturminnet
ligger i et uberørt heielandskap med historiske stølstradisjoner. Likevel vurdert til liten verdi.
Kulturmiljø 11: Kulturmiljø 3: Dirdal – Gilja
I Dirdalen er det ingen registrerte SEFRAK-objekter. Det er imidlertid registrert en mengde fornminner.
Det har vært registrert mange automatisk fredete kulturminner i dalføret, som vitner om det var ei større
gårdsgrend her i forhistorisk tid. Mange kulturminner er imidlertid fjernet som følge av oppdyrking og
frigiving. Følgende beskrivelse av gjenværende kulturminner starter øverst på Gilja og de 5 km nedover
mot Dirdal:
På Gilja er det en enkeltliggende langrøys som er 18,5 meter lang, 4 meter bred og 0,6 meter høy
(14474), samt et gårdsanlegg (14475). Her har det blitt registrert tre hustufter og seks gravrøyser, som
alle med unntak av en gravrøys er fjernet ved dyrking. Også den gjenværende gravrøysa er sterkt
skadet.
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På Fredheim, Lindeland og Kvitaland er det registrert mange fornminner. Et gårdsanlegg (4653) med en
hustuft, ni gravrøyser og minst tre rydningsrøyser, et gravfelt med to gravrøyser (53926), en
rydningsrøyslokalitet med minst åtte røyser (24824) og fem enkeltliggende gravrøyser (4654, 44177,
71833, 64652 og 71832). Det foreligger også opplysninger om at det skal ha vært flere røyser her
(61156). For de fleste av disse kulturminnene er status uavklart. Med unntak av gårdsanlegget, ligger
flere av kulturminnene på flater som er dyrket i senere tid, og den synlige delen av kulturminnene er
derfor sannsynligvis tapt.
På Frøyland er det registrert et gårdsanlegg (71829) med en hustuft, tre gardfar, geil, innhegning, 34
gravrøyser, hvorav noen sannsynligvis er rydningsrøyser, samt 60 rydningsrøyser. Et gravfelt består av
14 gravrøyser og 13 rydningsrøyser (34134). To rydningsrøyslokaliteter med 12 registrerte røyser
begge steder (64650 og 43972). Videre tre enkeltliggende gravrøyser (24286, 4652 og 14476). En
enkeltliggende hustuft (24069) er sannsynligvis fra etterreformatorisk tid.
På Svebakken det en rydningsrøyslokalitet (64651) og en enkeltliggende gravrøys (71831). På Holmen
er det en 16 meter lang hustuft (44179) samt ytterligere to hustufter med uavklart status (44180 og
24069), sannsynligvis fra etterreformatorisk tid.
På flatene nede på Dirdal er også registrert mange kulturminner. Et gravfelt består av to gravrøyser
(44178), mens to gravfelt med henholdsvis 12 (24283) og 9 gravrøyser (71830) er tapt. Tre
enkeltliggende gravrøyser (34135, 64649 og 24285). Videre en rydningsrøyslokalitet (34133) og en
heller (53927). En gammel brygge (64775) ved utløpsosen er sannsynligvis tapt. Dirdal er også
gammelt kirkested, nåværende kirke er fra 1903.
Kulturminnene har stor variasjon og tidsdybde, og spenner fra liten til stor (for eksempel enkelte av de
forhistoriske gårdsanleggene).
Kulturmiljø 13: Giljajuvet
Giljajuvet er en forholdsvis trang og bratt dal mellom Gilja og Byrkjedal, hvor RV 45 går i dag. Et stykke
oppe i lia her ligger et eldre veihistorisk kulturminne. ”Liavegen” var den gamle bygdevegen for folk i
Dirdal og omegn. Den ble også brukt av gjennomreisende som skulle til og fra eksempelvis Stavanger.
Helt fram til kjøreveien mellom Gilja og Byrkjedalslona ble bygget i årene 1880-83, var dette den eneste
framkommelige ferdselsåren gjennom Giljajuvet. Mellom Giljahagen i vest og Lonastranda ved
Byrkjedalslona er det bevart omtrent 2,5 km av denne kløvvegen, mer eller mindre i form av en sti. I
enkelte stigninger er veien ekstra steinsatt, og særdeles flott ved ”Seljeraset” i Skredlia. Skredbekken
var det farligste partiet på hele veistrekningen, med en tredve meter bred, blankskurt fjellflate som måtte
forseres. Dette var særlig farlig i flomtider og når frosten hadde lagt seg. Var flommen for ille, kunne
ventetiden kortes under ”Hedleren inne med Skredbenken”, som ga ly for vinden og var stor nok til å
sove i. Den 14. desember 1860 gled to karer utenfor og slo seg i hjel i Giljajuvet.
Liavegen er blant de veihistoriske kulturminnene som Statens vegvesen hadde blant sine forslag til den
nasjonale verneplanen, men kom ikke med. Alle forslagene representerer etter vegvesenets vurdering
veihistoriske kulturminner/-miljø som bør ha landsomfattende interesse. Liavegen er imidlertid ikke med
i den gamle fylkesplan for kulturminner (1989) eller i FINK, hvor bygninger og bygningsmiljøer
dominerer listene. Miljøet er representativt, men ikke lenger vanlig forekommende. Dramatisk
beliggenhet og historie trekker verdien opp. Middels verdi.
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Potensial for tidligere ikke registrerte, automatisk fredete kulturminner

Landskapsbeskrivelse
Tiltaksområdet ligger i et karrig fjellheilandskap, med mye fjell i dagen (figur 4.5). Terrenget er ujevnt og
småkupert, og det er stedvis store mengder flyttblokker. Vegetasjonen er svært skrinn, og består
vesentlig av tynt gress-, lyng- og mosedekke direkte på fjellgrunnen. Det er flere småvann i området,
ingen av disse er regulert. Berggrunnen består av granittisk gneis, som er en forholdsvis sur og
næringsfattig bergart.

Figur 4.5. Oversiktsbilde over sentrale deler av tiltaksområdets vestligste del.

Det er nesten ikke løsmasser i planområdet (figur 4.6), men en liten stripe med tynn morene strekker
seg østover fra Giljastølen i forsenkningen opp i Leirbudalen.
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Figur 4.6. Kartutskrift fra NGU som viser løsmasseavsetninger i området. Planområdet er omtrentlig markert.

Potensial for steinalderlokaliteter
Erfaringer har vist at steinalderlokaliteter i det vesentligste ligger i strandsonen langs hav og fjorder, i
høyfjellet, i tilknytning til større vann og vassdrag, samt langs daler og vassdrag som har fungert som
ferdselsåre fra kystregionen til høyfjellsområdene. Ved Stora Myrvatn, noen kilometer sørøst for
tiltaksområdet, er det som nevnt påvist en rekke steinalderlokaliteter fra tidlig pionertid (se beskrivelse i
kulturmiljø 6). Sammen med boplassene ved Fløyrlivatnet i Forsand kommune, som muligens er enda
noe eldre, er disse de eldste boplassene som hittil er påvist i innlandet i Norge. Disse lokalitetene står i
en særstilling i norsk steinalderforskning.
Det har med andre ord vært bosetning/aktivitet i sammenliknbare naturmiljø i steinbrukende tid i
områder som ikke ligger alt for langt unna. Fjellplatået med planområdet ligger i utkanten av et
sammenhengende fjellområde som strekker seg videre innover Frafjordheiene og Ryfylke- og
Setesdalsheiene hvor det tradisjonelt har vært tilhold av reinsdyr. Med referanse til lokalitetene ved
Stora Myrvatnet, er det derfor et visst potensial for steinalderlokaliteter også på dette fjellplatået og i
planområdet, primært ved de største vannene (figur 4.7).

12

Konsekvenser for kulturminner ved utbygging av Gilja vindpark, Gjesdal kommune

AMBIO Miljørådgivning AS

Figur 4.7. Måkavatnet, lengst sørøst i planområdet. Bildet er tatt mot sørøst.

Forhistorisk gårdsbosetning
Det har ikke vært grunnlag for fast bosetning eller gårdsdrift noen steder i tiltaksområdet.
Jakt, fangst og fiske
Allerede i den eldste steinalder har mennesker trukket langt inn i landet, jf. steinalderlokalitetene ved
Stora Myrvatnet (kulturmiljø 6). Dette tas som indikasjon på sesongvandringer mellom kyst og høyfjell i
innlandet, der man har jaktet på rein om sommeren og levd av fangst og fiske ved sjøen og havet om
vinteren.
I mange høyfjellsområder er det registrert systemer av dyregraver, bogastiller og fangstanlegg med
ledegjerder knyttet til reinsdyrjakt. Fangstanleggene er lite undersøkt og vanskelige å datere, men
tradisjonen er trolig flere tusen år gammel og den teoretiske bakre grense for mulig bruk av dyregraver i
fjellområdet kan settes til ca. 8000 år før nåtid. Slike fangstanlegg forekommer blant annet i Ryfylke- og
Setesdalsheiene, i grenseområdene mellom Rogaland og Vest-Agder, som ligger lenger øst i fjellheiene
i forhold til planområdet. Ut over dette kjennes det ikke til særlig mange kulturminner knyttet til jakt og
fangst i Rogaland, dersom det ses bort fra de mange fangstboplassene fra tiden før jordbrukets
innføring, og sporadisk fra tiden etter.
Fjellstrøkene øst i Gjesdal opp mot fylkesgrensa hører inn under Setesdalen villreindistrikt, hvor det har
vært omfattende registreringer av fangstanlegg på 1970-tallet (Bang-Andersen 2004). Dette området
har geografisk vestgrense ”langs en linje omtrent midt på Ryfylkefjordene”, og strekker seg inn i
Frafjordheiane landskapsvernområde. Planområdet ligger utenfor dette kjerneområdet, og helt i
utkanten av det fjellstrøket der reinen tradisjonelt har hatt sine tilholds- og trekkruter. Det er derfor
mindre sannsynlig at det er noen former for fangstanlegg her, men det kan ikke utelukkes.
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Annen utnyttelse av utmarksressursene
Heiene har vært en viktig ressurs for bygdenes økonomiske liv i svært lang tid, også i middelalder og
forhistorisk tid. Dette omfatter blant annet beite, fórsanking, sanking av myrmalm til jernvinna osv, enten
det har skjedd med utgangspunkt i fast bosetning, midlertidige opphold i f. eks. hellere, eller seter-/
stølsdrift.
Støling som næring har vært en viktig tilleggsressurs, og har etter at åker og eng ble ryddet blitt utnyttet
særlig intensivt i perioder med ressursmangel på grunn av befolkningsvekst og press på
innmarksressursene. Dette er historisk dokumentert for høymiddelalder opp mot Svartedauden (11501350) og i nyere tid fra midten av 1700-tallet til rundt 1900, enkelte steder enda noe lenger. De fleste
rester etter stølstufter som fremdeles kan finnes mange steder, stammer imidlertid fra siste intensive
stølsperiode på 1700- og 1800-tallet. Mye tyder likevel på at stølsdriften mange steder har røtter langt
tilbake. Det er påvist spor, blant annet ved vegetasjonshistoriske undersøkelser av pollenfunn fra
jordprofiler i myrer, som viser at heiene har vært utnyttet til beiting og forhenting både i folkevandringstid
og i høymiddelalder.
Sauebeitet i dag strekker seg langt opp i Leirbødalen og i liten grad opp til tiltaksområdet, hvor
vegetasjonen er meget skrinn. Planområdet ligger såpass høyt og tungt tilgjengelig at det sannsynligvis
ikke har vært særlig utmarksbeite eller drevet uteslått her annet enn i svært ressursknappe perioder.
Potensialet for automatisk fredete kulturminner knyttet til støling, utmarksbeite eller annen utnyttelse av
utmarksressursene vurderes derfor som begrenset.
Samlet vurdering av potensial
Høydeforhold, topografi, bonitet og næringsgrunnlag tilsier at det ikke har vært grunnlag for fast
bosetning i planområdet. Utnyttelse av utmarksressursene har her vært det primære, i varierende grad
og intensitet. Det antas at potensialet for automatisk fredete kulturminner samlet er begrenset.
Mange former for utnyttelse av utmarksressursene i fjellområder etterlater seg få eller ingen synlige
spor. Virksomheten i fjellområder har i eldre tider vært langt mer mangfoldig enn det arkeologiske kilder
kan gi sikre belegg for, og har gjerne ikke etterlatt seg påviselige rester eller fysiske spor. På grunn av
det begrensede arkeologiske kildetilfanget, kan det derfor sies forholdsvis lite ut over det helt generelle
om hvordan og i hvor stor grad ulike naturressurser i heiene har vært utnyttet i forhistorisk tid og
middelalder. Naturvitenskapelige undersøkelser, bl.a. i form av pollenanalyser i myrer, kan fortelle om
både klima, driftsformer og lokal vegetasjonshistorie, utgjør derfor muligens det største kildegrunnlaget
for kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid og middelalder. Tiltakene vil ikke påvirke dette
kildegrunnlaget.
Det vil likevel være behov for ytterligere befaringer og registreringer i planområdet for en endelig
avklaring. Rogaland fylkeskommune oppfordres derfor, som sektormyndighet innen kulturminnevern, til
å foreta § 9-undersøkelser. Det vil være en stor fordel for tiltakshaver at dette gjøres tidlig i den videre
planprosessen.
4.6

Undersøkelsesplikten

Ved planlegging av et vindkraftanlegg gjelder kulturminnelovens § 9 om plikt til å undersøke hvorvidt et
tiltak vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. I likhet med størsteparten av landet, er gjeldende
registreringsstatus i tiltaksområdet ikke fullt ut tilfredsstillende, og konfliktomfanget vil ikke være
tilstrekkelig kjent før undersøkelsesplikten er oppfylt. Mange steder er det fremdeles svært mange
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automatisk fredete kulturminner som ikke er registrert, både synlige kulturminner og kulturminner under
markflaten. Det er derfor ofte behov for ytterligere registreringer i forbindelse med reguleringsplanarbeid
og utbyggingsprosjekter.
Kostnadene knyttet til registreringer i forbindelse med gjennomføring av undersøkelsesplikten må
dekkes av tiltakshaver, jf. kml. § 10. Dersom det ved eventuelle påkrevde befaringer/registreringer blir
påvist automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet, vil dette sannsynligvis ikke ha vesentlige
konsekvenser for reguleringsplanene. Både avbøtende tiltak i form av flytting eller tilpasning av anlegg,
regulering til spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven, eventuelt også frigiving etter kml. § 8
– normalt med krav om utgravning/undersøkelse – vil bli vurdert og gjennomført. Det er kun
Riksantikvaren, med Miljøverndepartementet som ankeinstans, som kan frigi automatisk fredete
kulturminner. Dispensasjonssøknad sendes via fylkeskommunen. Slike tilpasninger/endringer av planen
kan nødvendigvis ikke foretas før etter at undersøkelsesplikten er oppfylt og eventuell konflikt er påvist.

5

OMFANG OG KONSEKVENS

5.1

Tematisk konfliktvurdering

Gilja vindpark er vurdert av Riksantikvaren (2005-1) i sin tematiske forhåndsvurdering av konfliktnivået
for en rekke meldte vindparkprosjekter. Prosjektet ble foreløpig vurdert til konfliktkategori B, det vil si
mindre konflikt.
Vurderingene videre gjelder hovedalternativet (3 MW).
5.2

Direkte virkninger

Tiltaksplanene (kapittel 2) ligger til grunn for vurderingene av tiltakets direkte konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø.
Det er pr. i dag ingen registrerte automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det er heller ingen
registrerte kulturminner fra nyere tid av betydning i planområdet. En varde på Vallresknuten blir ikke
direkte berørt av tiltaket. Det skal også ha vært ei uteløe litt sørøst for Vallresknuten, men status
omkring denne er ikke avklart.
Samlet vurdert vil tiltaket ikke ha nevneverdige direkte virkninger for kulturminner og kulturmiljø. Det tas
imidlertid forbehold om at denne vurderingen kan endres etter gjennomførte § 9-undersøkelser. På
dette grunnlag vurderes derfor tiltaket foreløpig til å ha ubetydelig direkte negativ konsekvens.
5.3

Indirekte virkninger

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. 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, bygninger
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og små lokale terrengformasjoner. 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 6.1 viser fotostandpunkt for alle fotomontasjer. Det er laget fotomontasjer som
illustrerer hvordan vindparken vil se ut fra 1. Gloppedalsura, 2. Byrkjedalstunet, 3. Maudalsveien, 4.
Gilja, 5. Giljastølen og 6. Eikeskog (figur 5.1). Fotomontasjene frå Byrkjedalstunet, og Giljastølen har
relevans i forhold til kulturminner og kulturmiljø, og er vist i stort format i vedleggene 8.3 – 8.5.

Figur 5.1. Fotostandpunkt for fotomontasjene.

Det er også laget støysonekart og kart over skyggekast i forbindelse med konsekvensutredningen, men
dette har ikke blitt vurdert som relevante virkninger i forhold til temaet kulturminner og kulturmiljø i det
aktuelle området, da de omtalte kulturminner og kulturmiljø ligger utenfor influensområdet for denne
typen virkninger.
Visuelle virkninger

Visuelle virkninger kan endre landskapskarakteren på en slik måte at den kulturhistoriske kontekst kulturminnene
ligger i blir forstyrret, og kan redusere kulturminnenes opplevelsesverdi.

Visuelle virkninger i forhold til kulturminnenes autentisitet og opplevelsesverdi knytter seg i stor grad opp
til kulturminnene som landskapselementer og rene landskapsbetraktninger. Selv om deler av
vindparken vil være synlig fra de fleste omtalte kulturminner og kulturmiljø, er avstandene så store at
tiltaket ikke vil bryte med kulturminnenes autentisitet eller lesbarhet. Derimot kan de virke skjemmende i
forhold til kulturminnenes opplevelseskvalitet rent visuelt, ved at tiltaket har en negativ virkning for
landskapsbildet som omgir kulturminnene. Slike virkninger kan være særlig skjemmende eller negative i
forhold til kulturminner av særlig stor verdi og/eller som befinner seg i særlig ”vakre” og estetiske eller
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uberørte landskap. I hvor stor grad en vindpark vil redusere kulturminnenes opplevelsesverdi vil blant
annet være avhengig av omfanget av visuell eksponering, vindturbinenes visuelle dominans og
avstandskriterier, jf. kapittel 3.
Kulturminner oppleves som regel i et noe mer lukket landskapsrom, objekter på stor avstand oppleves
unntaksvis som alvorlig forstyrrende. Ofte vil det være andre inngrep eller moderne forstyrrelser i
nærmiljøet som vil ha større betydning for opplevelsen enn en vindpark i et bakgrunnslandskap.
Mange av de omtalte kulturminner og kulturmiljø som vil bli visuelt berørt befinner seg i nærsonen, det
vil si mellom 1 – 4 km fra nærmeste vindturbin. I denne sonen vil:
•
•
•
•
•

Turbinenes store dimensjoner oppfattes tydelig.
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.

Ingen kulturminner eller kulturmiljø i influensområdet er vurdert til å bli utilbørlig skjemmet (jf.
kulturminnelovens § 3) som følge av tiltaket. Tiltaket vil heller ikke bryte opp eller forstyrre konteksten
eller samspillet mellom kulturminner som inngår i en miljømessig sammenheng.
Det er store landskapsverdier i influensområdet, deriblant et større område i Frafjordheiane,
Gloppedalen, Giljajuvet, Øvstabødalen og Frafjorddalen. Mange av kulturminnene i influensområdet
ligger i disse områdene. Kulturminner og kulturlandskap er viktige landskapselementer som gir
landskapet tidsdybde og karakter, og en estetisk kontrastvirkning mellom natur og kultur.
Visualiseringen fra Byrkjedalstunet (vedlegg 8.3) illustrerer hvordan vindparken vil se ut herfra. Negative
virkninger i forhold til landskapsbildets estetiske opplevelsesverdi vil kunne virke negativt også i forhold
til opplevelsen av Byrkjedalstunet som et industrielt kulturmiljø beliggende i et dramatisk naturlandskap.
Dette er en vesentlig negativ virkning, da Byrkjedalstunet har en høy besøksfrekvens.
Tilsvarende illustrerer visualiseringen fra Giljastølen (vedlegg 8.5) at vindparken vil dominere og påvirke
landskapsbildet i kanskje enda større grad her. Fotostandpunkt for visualiseringen er imidlertid et lite
stykke fra kulturminnet, så det vil være et lite avvik i forhold til visualiseringen. Vindparken vil bidra til å
endre samspillet mellom ødegårdsanlegget ved Giljastølsvatnet og den naturkontekst dette har ligget i,
og dermed muligheten til å forstå gårdsanleggets opprinnelige kontekst og naturgitte betingelser. Dette
samspillet er imidlertid i stor grad allerede endret ved omfattende hyttebygging i nærmiljøet.
Vindparken vil likevel generelt ikke bryte samspillet mellom kulturminner og kulturmiljø og det noe mer
lukkede landskapsrom som disse befinner seg i. De visuelle virkningene vil opplevelsesmessig bestå i
at vindturbinene vil være synlige fra flere av kulturminnene i influensområdet. Selv om vindkraftanlegget
kan sees fra de fleste av de definerte og omtalte kulturminner og kulturmiljø, er avstandene likevel så
vidt store at dette i de aller fleste tilfeller ikke vil ha særlig stor betydning for kulturminnenes
opplevelsesverdi eller forståelse av kulturminnenes opprinnelige kontekst. Vindparken ligger på et
fjellplatå vesentlig høyere enn de aller fleste landskapsrom der kulturmiljøene befinner seg. Dette
skaper ytterligere distanse mellom vindparken og kulturmiljøene og opplevelse av vindparken som
beliggende i et bakgrunnslandskap.
Visuelle virknings- og omfangsvurderinger for de enkelte kulturmiljø er sammenstilt i tabell 5.1.
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Tabell 5.1. Virknings- og omfangsvurderinger for kulturminner og kulturmiljø ved utbygging av Gilja vindpark.
Kulturmiljø

Avstand til
nærmeste
turbin

Antall turbiner helt eller
delvis synlige
3 MW
5 MW

1

Giljastølen

1,5 km

1-15

1-7

2

Byrkjedal

3 km

1-15

1-7

3

Motland

750 m

1-15

1-7

4

Retland

2,2 km

1-15

1-7

5
6
7

Øvstabø – Tangjen
Stora Myrvatnet
Frafjord

3,7 km
6 km
1,4 – 3 km

1-15
0
1-15

0
0
1-7

8

Molaug – Håland

1,4 – 2,3 km

1-15

1-7

9

Mån

3 km

1-15

1-7

10

Sliratjørna

5,1 km

16-30

8-14

11

Dirdal

4 – 8,5 km

0 (1-15)

0 (1-7)

12

Giljajuvet

3,3 km

0

0

5.4

Kommentar

Vindparken vil være et dominerende innslag i
landskapsbildet sett fra ødegårdsanlegget.
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.
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.
Vindparken vil ikke være synlig fra selve gårdstunet, men
noen få turbiner vil kunne sees fra sørsiden av veien.
Tiltaket vil derfor ikke ha særlig innvirkning på kulturmiljøet.
Noen få turbiner vil være synlige.
Ikke synlig.
Noen få turbiner vil være synlige i silhuett over fjellkammen i
hele dalføret, helt inn til fjellsiden i sør. Dette vil ikke endre
opplevelsen av kulturminnenes kontekst, som er jordbrukets
kulturlandskap i dalbunnen.
Noen få turbiner vil være synlige i silhuett over fjellkammen.
Dette vil ikke endre opplevelsen av kulturminnenes kontekst,
som er jordbrukets kulturlandskap i dalbunnen.
Enkelte synlige turbiner i bakgrunnen vil endre opplevelsen
av Mån og kulturminnene her som beliggende i et helt
uforstyrret naturlandskap.
Store deler av vindparken vil være synlig, men vil i liten grad
forstyrre konteksten kulturminnet befinner seg i.
Enkeltturbiner vil kun unntaksvis være synlige fra
begrensede deler av dalføret, og vil ikke ha noen
nevneverdige virkninger i forhold til kulturminner i dalføret.
Ikke synlig.

Konsekvensvurderinger

På grunnlag av virkningsgrad og omfang er konsekvensene for de definerte og omtalte kulturmiljøene
sammenfattet i tabell 5.2.
Tabell 5.2. Vurdering av negativ konsekvens for de enkelte kulturmiljø ved utbygging av Gilja vindpark.
Kulturmiljø
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Giljastølen
Byrkjedal
Motland
Retland
Øvstabø – Tangjen
Stora Myrvatnet
Frafjord
Molaug – Håland
Mån
Sliratjørna
Dirdal – Gilja
Giljajuvet

Verdi

Omfang/effekt
(negativ)
Middels
Middels
Middels
Lite/middels
Lite
Lite/intet
Lite/middels
Lite/middels
Lite/middels
Lite
Lite/ubetydelig
Intet

Middels
Middels
Liten
Middels
Liten – middels
Stor
Middels
Middels
Middels – stor
Liten
Stor
Middels

Konsekvens (negativ)
Middels
Middels
Liten
Liten
Liten
Lite/ubetydelig
Liten
Liten
Liten/middels
Liten/ubetydelig
Ubetydelig
Intet

Med grunnlag i tabell 5.1 og 5.2 vurderes tiltaket samlet sett å ha liten negativ konsekvens i forhold til
kulturminner og kulturmiljø.
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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 vil være noe forskjellig.
Visualisering fra Byrkjedalstunet for dette alternativet er vist i vedlegg 8.4. 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. Det skilles derfor ikke mellom alternativene i vurdering av omfang og konsekvens
for kulturminner og kulturmiljø.

6

FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

Det er først og fremst lokaliseringen som avgjør hvor store miljøkonflikter et vindkraftverk vil medføre.
De negative virkningene i forhold til kulturminner og kulturmiljø kan generelt reduseres noe ved
tilpasning av vindparkens omfang og utforming. Et annet oppstillingsmønster av turbiner og endring av
veitrase synes å være eneste betydningsfulle måten å redusere det eventuelle konfliktnivået på, når
planområdet først er valgt. Ved omfattende reduksjon av antallet turbiner kan direkte konflikt unngås, og
de indirekte virkningene reduseres helt eller delvis. Mulighetene for å redusere en vindparks negative
influens ved andre former for avbøtende tiltak enn dette synes å være begrenset.
Da de planlagte tiltak ikke ser ut til å berøre registrerte automatisk fredete kulturminner direkte.
Gjennomføring av nødvendige § 9-undersøkelser vil kunne endre konfliktbildet. Det anbefales derfor at
disse gjennomføres så tidlig som mulig i planprosessen.
Dersom de sørligste turbinene utelates fra planen, vil dette fjerne de visuelle virkningene i Byrkjedal og
fra Byrkjedalstunet.
Tilsvarende gjelder for de nordligste turbinene, dersom disse utelates fra planen, vil dette fjerne de
negative visuelle virkningene i forhold til kulturminner i Frafjorddalen, muligens også Mån.
På grunn av det lave konfliktnivået i forhold til kulturminner er det derfor ikke foreslått andre konkrete
avbøtende tiltak.
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VEDLEGG

Vedlegg 8.1.

Synlighetskart 3 MW turbiner

Vedlegg 8.2.

Synlighetskart 5 MW turbiner

Vedlegg 8.3.

Visualiseringspunkt 2. Byrkjedalstunet (3 MW)

Vedlegg 8.4.

Visualiseringspunkt 2. Byrkjedalstunet (5 MW)

Vedlegg 8.5.

Visualiseringspunkt 5. Giljastølen (3 MW)
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VEDLEGG 8.1. SYNLIGHETSKART 3 MW TURBINER

VEDLEGG 8.2. SYNLIGHETSKART 2 MW TURBINER
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VEDLEGG 8.3. VISUALISERINGSPUNKT 2. BYRKJEDALSTUNET (3 MW)
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VEDLEGG 8.4. VISUALISERINGSPUNKT 2. BYRKJEDALSTUNET (5 MW)
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VEDLEGG 8.5. VISUALISERINGSPUNKT 5. GILJASTØLEN (3MW)
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