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Sammendrag:
Fred Olsen Renewables AS (FORAS) planlegger utbygging av en vindpark i Gjesdal kommune. Planområdet vil ligge
mellom 700-800 moh. Det ca 15 km2 store planområdet for vindparken består hovedsakelig av vegetasjonstypen fattig
gresshei. Området har ingen bebyggelse og består i sin helhet av utmark.
Naturtyper og vegetasjonen i plan- og influensområdet er typiske og vanlige for landsdelen. Ingen vegetasjonstyper
fremheves med verdi.
Forekomster av fugl i plan- og influensområdet er stort sett ordinært, med vanlig forekommende arter i denne
landsdelen. Spurvefugl er vanligste fuglegruppe gjennom hele året. Fjæreplytt, rovfugl og spetter fremheves med
regional verdi.
Det forekommer hjortedyr i de berørte områdene. Ingen områder for pattedyr fremheves.
En realisering av utbyggingsplanene vil påvirke vanlig forekommende naturtyper, og berører i ubetydelig grad
forekomster av pattedyr eller fisk. For fugl vurderes konsekvensen av en utbygging som liten/middels negativ.
Samlet sett vurderes konsekvensene av vindparken for biologisk mangfold som liten negativ.
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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 biologisk mangfold er et underlagsdokument til en samlet
konsekvensutredning for tiltaket. Kraftledningen for vindparken er ikke nærmere vurdert i denne rapporten, da
den ikke inngår i tiltaksplanene.

2
2.1

Tiltaksbeskrivelse
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.

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
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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.

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.
-6-
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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.

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)

3
3.1

Metoder og materiale
Influens- og undersøkelsesområdet

Med influensområdet menes de forekomster og områder som kan bli berørt av utbyggingsplanene. For biologisk
mangfold vil forhold som arealbeslag, biotopendringer, støy og økt menneskelig forstyrrelse kunne påvirke
forekomster. Planter, vegetasjon og naturtyper vil stort sett bare bli påvirket inne i planområdet, mens
influensområdet for vilt vil være større. For viltet vil lokale påvirkninger kunne forplante seg til tilgrensende
områder, og dermed gi virkninger i et større influensområde.
Avgrensingen av influensområdet er også til dels gjort med grunnlag i faktiske forekomster av vilt utenfor
vindparken. Ulike viltarter vil ha forskjellig toleranse ovenfor inngrep og forstyrrelse. En konservativ avgrensing av
influensområdet for biologisk mangfold tilsier at dette vil kunne strekke seg inntil 3 - 4 km ut fra planområdet for
Gilja vindpark for enkelte arter. Her er det lagt til grunn arter som kan ha store territorier og/eller trekkveier. For de
fleste forekomster vil kun forekomster i planområdet og tilgrensende arealer bli påvirket.

3.2

Enheter for datainnhenting

Biologisk mangfold omfatter både arter og deres leveområder. I denne fagrapporten er biologisk mangfold inndelt
i naturtyper, vegetasjon/flora og vilt. Arter som er oppført på den nasjonale rødlisten over truede og sjeldne arter
blir behandlet for seg. Laverestående dyr er ikke behandlet i denne rapporten.
Naturtype
En naturtype er en ”ensartet avgrenset enhet i naturen som omfatter plante- og dyreliv og miljøfaktorene” (DN
1999).
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Vegetasjonen er viktig i avgrensingen av naturtyper, men naturtyper må ikke forveksles med vegetasjonstype (se
vegetasjonstype senere i teksten). En naturtype vil normalt romme flere vegetasjonstyper.
Kartleggingen av naturtyper i planområdet har vært gjennomført i samsvar med DN-håndbok 13-99/06
”Kartlegging av naturtyper”. Det er her skilt ut 56 viktige naturtyper (se under tabell 3.1) som er viktige for det
biologiske mangfoldet. Det er samtidig lagt opp til at det kan inkluderes såkalt ”andre viktige forekomster”.
I DN-håndboka er det skilt mellom ”svært viktige” og ”viktige” lokaliteter. Førstnevnte kategori er lokaliteter som
settes i kategorien A. Dette er normalt nasjonalt eller regionalt viktige områder for biologisk mangfold. Lokaliteter
som vurderes som ”viktige” gis kategorien B, og er kommunalt (begrepet lokalt viktig benyttes i håndboka) og
delvis regionalt viktige. Andre viktige forekomster faller sorterer inn som C-områder, med kun lokal verdi.
Gjesdal kommune har gjennomført kartlegging av naturtyper (Tysse 2002) og vilt (Henriksen 2002).
Tabell 3.1. Utvalgte naturtyper (etter DN-håndbok nr. 13- 2006)
Myr
Intakt lavlandsmyr i innlandet
Kystmyr
Palsmyr
Rikmyr

Rasmark, berg og Fjell
kantkratt 1)
Sørvendte berg og Kalkrike
rasmark
områder
i fjellet
Kantkratt
Nordvendt
kystberg og
blokkmark

Kulturlandskap

Skog

Kyst og havstrand

Slåttemark

Ferskvann/
våtmark
Deltaområder

Rik edelløvskog

Undervannseng

Slåtte- og beitemyr

Evjer, bukter og viker

Gammel edelløvskog

Sandstrand

Artsrik veikant

Mudderbank

Kalkskog

Strandeng og
strandsump

Kroksjø, flomdam og

Bjørkeskog
m/høgstauder

Tangvoll

meandrerende elveparti

Gråor-heggeskog

Brakkvannsdelta

Større elveør

Rikere sumpskog

Fossesprøytsone

Gammel lauvskog

Viktig bekkedrag

Rik blandingsskog i
lavlandet

Naturbeitemark
Hagemark

Kilde og
kildebekk i
lavlandet

Ultrabasisk og
tungmetallrikt berg
i lavlandet

Lauveng
Høstingsskog

Grotter/gruver
Beiteskog
Kystlynghei

Kalksjø

Småbiotoper
Store gamle trær

Rik kulturlandskapsjø
Dam

Parklandskap
Erstatningsbiotoper
Skrotemark

Naturlig fisketomme
innsjøer og tjern
Ikke forsurede
restområder

Rikt strandberg

Gammel barskog
Bekkekløft
Brannfelt
Kystgranskog
Kystfuruskog

1) Under skoggrensen

Vegetasjon
Vegetasjon omfatter plantedekket og vegetasjonstypene innenfor et område. Begrepet flora omfatter
planteartene, som utgjør vegetasjonen.
I foreliggende utredning vil rapporten ”Truede vegetasjonstyper i Norge ” (Fremstad & Moen 2001) bli lagt til
grunn ved prioritering av evt. viktige vegetasjonstyper. Floristisk interessante lokaliteter velges evt. ut med
grunnlag i kjent forekomst innenfor kommunen og fylket.
Vilt
Vilt omfatter alle arter pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr (DN 1996). De viktigste viltområdene i kommunene
kartlegges gjennom viltområdekartlegging, som er en metode for innsamling av opplysninger om viktige
viltforekomster. Det er utarbeidet viltområdekart for de fleste kommuner i Norge, og kartleggingen skal
gjennomføres i samsvar med DN-håndbok 11-1996/2000 ”Viltkartlegging” (DN 2000). I foreliggende fagrapport er
denne håndboka lagt til grunn for utvelgelse og vekting av områder.
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Rødlistede arter
Norsk rødliste for sjeldne og/eller truede arter ble revidert i 2006 med rapporten ”Norsk Rødliste 2006” (Kålås et
al. 2006). I tabell 3.2 det gitt en oversikt over de ulike kategoriene som nå er benyttet for inndeling av rødlistede
arter. I prinsippet er arter som er plassert i kategorier høyt oppe på listen (som RE og CR) mer truet enn de
lavere nede.
Tabell 3.2. Rødlistekategorier
Kode
Kategorier
EX
EW
RE

UTDØDD (Extinct)
UTDØDD I VILL TILSTAND
(Extinct in the wild)
REGIONALT UTDØDD
(Regionally extinct)

CR

KRITISK TRUET
(Critical endangered)

EN

STERKT TRUET
(Endangered)

VU

SÅRBAR
(Vulnerable)

NT

NÆR TRUET
(Near threatened)
DATAMANGEL
(Data deficient)

DD

3.3

Kommentar
Arter som er utdødd i vill tilstand
Arter som ikke finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individer i dyrehager,
botaniske hager eller lignende.
En art er Regionalt utdødd når det er liten tvil at arten er utdødd fra aktuell region
(her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende
etter 1800.
En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at et av kriteriene A –
E for Kritisk truet er oppfylt. Arten har da extremt høy risiko for utdøing (50 %
sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år)
En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at et av kriteriene A –
E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 %
sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år)
En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at et av kriteriene A – E
for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for
utdøing innen 100 år)
En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller V,
men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær fremtid.
En art settes til kategori Datamangel når ingen gradert vurdering av risiko for utdøing
kan gjøres, men det vurderes som meget sannsynlig arten ville blitt med på Rødlista
dersom det fantes tilstrekkelig med informasjon.

Verdisetting av områder

Statens Vegvesens håndbok om konsekvensvurderinger (Statens Vegvesen 2006) er lagt til grunn for
verdifastsetting av områder. I tabell 3.3 er det en oversikt over verdisettingen som er gjort for aktuelle tema. Det
gjøres oppmerksom på at denne temainndelingen ikke samsvarer helt med kapittel 3.2. Inndelingen i tabell 3.3
blir kun benyttet når de viktige områdene skal verdivurderes.
Tabell 3.3. Kriterier for verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold (Statens Vegvesen 2006)
Tema
Liten verdi
Middels verdi
Stor verdi
Naturtyper,
vegetasjonstyper
Artsog individmangfold

Naturområder med biologisk
mangfold som er representativ
for distriktet
- Områder med arts- og
individmangfold som er
representativt for distriktet
- Registrerte viltområder og
vilttrekk med viltvekt 1

Registrerte naturtyper eller
vegetasjonstyper i
verdikategori B
- Områder med stort
artsmangfold i lokal eller
regional målestokk.
- Leveområder for arter som
har kategori NT og DD
- Leveområder for arter som
står oppført på den fylkesvis
rødlista
-Registrerte viltområder og
vilttrekk med viltvekt 2-3

- 10 -

Registrerte naturtyper eller
vegetasjonstyper i
verdikategori A
- Områder med stort
artsmangfold i nasjonal
målestokk
- Leveområder for arter som
har kategori RE, CN, EN og VU
på rødlisten
- Områder med flere
rødlistearter i lavere kategorier
- Registrerte viltområder og
vilttrekk med viltvekt 4-5
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Materialet

Denne fagrapporten baserer seg i stor grad på opplysninger fra skriftlige kilder og er supplert med resultat fra
feltkartlegginger 11. og 13.06.07. I tabell 3.4 er det en oversikt over de viktigste datakildene for rapporten.
Materialet vurderes samlet sett som representativt for biologisk mangfold i plan- og influensområdet.
Tabell 3.4. Viktig grunnlagsmateriale for rapporten
Tema
Materiale
Naturtyper, vegetasjon, flora og vilt

3.5

Naturbasen
Norsk Fugleatlas
Databasen på lav, mose, sopp og karplanter ved
Universitetet i Oslo
Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside
Fylkesmannen i Rogaland
Arealis databasen
Feltarbeid
Gjesdal kommune, kommunale kartlegginger

Metoder for konsekvensutredning

Konsekvensvurderingene i denne rapporten er basert på metodikk som er beskrevet i Statens vegvesens veileder
for konsekvensutredninger (Statens Vegvesen 2006). I figur 3.1 er det en oversikt over den konsekvensmatrise
som er benyttet ved vurdering av omfang og konsekvenser av tiltaket.
Forutsetningene for å komme fram til en vurdering av konsekvensen er en systematisk gjennomgang av:
1. Verdi, uttrykt som tilstand, egenskaper eller utviklingstrekk for vedkommende interesse/tema i det
området prosjektet planlegges.
2. Virkningens omfang, dvs. hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende interesse/tema.
3. Konsekvensens betydning, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte områders verdi
og tiltakets virkningsomfang. Konsekvensvektingen er dermed en syntese av områdets/ressursens verdi
og omfanget av den effekt som tiltaket har for det aktuelle objektet/området.
For ikke-prissatte konsekvenser, som for eks. konsekvenser for naturmiljø kvantifiseres områdets verdi etter en
tredelt skala; liten verdi, middels verdi og stor verdi. Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig, men
dokumenteres der slik verdifastsettelse foreligger.
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Status og verdi

4.1

Naturgrunnlaget
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Berggrunnen i Gjesdal kommune er dominert av grunnfjellsbergarter, dvs. den eldste berggrunnen i Norge.
Grunnfjellet består overveiende av harde, næringsfattige og sure bergarter. I Gjesdal kommune dominerer
bergarter som gneiser og granitter. Dette er bergarter som gir generelt næringsfattig og tynt jordsmonn (figur 4.2)
sammenlignet med erosjonssvake skifrige bergarter. I Gjesdal kommune finnes rikere berggrunn kun som
kalklommer i grunnfjellet, samt som begrensede forekomster NV for Oltedalsvatnet.
Planområdet er naturgeografisk knyttet til landskapsregionen ”Midtre bygder på Vestlandet”. Denne regionen
strekker seg som et belte mellom fjordmunningene og de indre bygdene. I Rogalandsområdet er regionen videre
oppdelt i bl.a. underregion 22.2, Lysefjorden/Frafjord (Puschmann 2005). Landskapet her er preget av storkupert
hei, der fjordene gjør dype hogg i fjellmassivene. I fjellområdene er det generelt mye berg i dagen og lite
løsmasser.
Planområdet inngår som en del av nedslagsfeltene for Frafjordelva (nordre del av planområdet) og Dirdalselva
(søndre delen). Nedslagfeltene deler grovt sett planområdet på midten.
Innenfor planområdet finnes det mange vann. De største vannene er Måkevatnet og Kalvedalsvatnet, begge
sørvest i planområdet. Vann dekker ca. 20 % av planområdet.
Høydeforskjellene i planområdet er relativt små, da vindparken stort sett er lokalisert på selve høydedraget.
Høyeste punkt er Vallresknuten på 885 moh. Det meste av planområdet ligger på mellom 700 – 800 moh.

Figur 4.1. Oversikt over fjellplatået der Gilja vindpark skal ligge sett fra Giljastølen

.
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Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Gilja vindpark, Gjesdal
kommune

AMBIO Miljørådgivning AS

Figur 4.2. Illustrasjoner av naturforhold i planområdet. Figurforklaring: Øvre bilde: Panoramabilde fra sørvestre del av planområdet, sett fra sør mot Måkevannet.
Nedre bilde: nordre del av planområdet mot Frafjorddalen.

4.2

Vegetasjon og flora i plan- og influensområdet

4.2.1

Planområdet

Status
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.
Fjellvegetasjon
På grunn av svært liten variasjon i høyde, og mangel på dype sprekkedaler og forsenkinger i terrenget, preges
hele planområdet av rabbevegetasjon (Fremstad 1997). Plantene som vokser på rabber har relativt lang
vekstsesong, men er utsatt for sterk vinterkulde og perioder med sommertørke. I forsenkingene er de klimatiske
forholdene noe forskjellig. Her er plantene i lengre perioder dekket av snø og dermed beskyttet mot sterk kulde:
Det blir dermed bedre vanntilgang gjennom året.
Rabbevegetasjonen på platået består av arter som krekling, bjønnskjegg, stivstarr, greplyng og kvitlyng. I små
forsenkinger og i noen sørvendte hellinger inngår flere arter. Enkelte steder dominerer blåbær, og røsslyng,
skrubbær, tyttebær, gulaks, fugletelg og bjønnkam er også lokalt vanlige. Finnskjegg dominerer i enkelte
hellinger.
Myr
De fleste myrene er små og grunne, og er usammenhengende utbredt i forsenkninger og skråninger. Myr ligger
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. De fleste flatmyrene i planområdet er grunne. I utkanten av planområdet inngår også
bakkemyr i forbindelse med fuktsig. Her er det også overveiende bra artsutvalg. Dominerende arter for flatmyrene
er bjønnskjegg og duskull. I de mer lavereliggende myrområdene kommer arter som slåttestarr, gråstarr, molte,
ørevier, tettegras og myrfiol inn. På enkelte flatmyrer med noe mer utviklet torv er torvull en mengdeart.
Alle myrene i planområdet er fattigmyrer, dvs. at myrene har lavt innhold av næringsstoffer som kalsium,
magnesium m.fl. Dette reflekteres på artsinventaret i myrene, som ikke omfatter arter som krever høyt innhold av
næringsstoffer. Det ble ikke registrert plantearter som kun er knyttet til rikmyrer eller intermediært rike myrer i
planområdet.
Vann
I planområdet er det mange små innsjøer og tjern spredt over hele området. Under befaringen ble det kun
registrert næringsfattige vann med lite eller ingen vannvegetasjon. Det er sannsynlig at dette er representativt for
alle vannene i planområdet.
Vegetasjonen i vannene er stort sett knyttet til grunne bukter og viker med noe bunnsubstrat. Få arter er
representert i vannene, og i flere vann manglet vannplanter helt. Duskull var i flere vann eneste vannplante.
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Figur 4.3. Eksempel på bukt i et mindre vann i planområdet.

Verdi
Planområdets kvaliteter er først og fremst knyttet til dets uberørte preg og forekomsten av store
sammenhengende arealer med åpent fjellandskap. Området er helt dominert av fattige gressheier, og den
næringsfattige berggrunnen gir ikke grunnlag for rike forekomster. Verken i vann, myr eller fjell er det naturtyper
eller artsfunn som fremheves. Ingen områder oppfyller kriterier for viktige eller sjeldne naturtyper.
4.2.2.

Influensområdet

Status og verdi
I influensområdet til planområdet er det registrert to områder med viktige naturtyper (figur 4.4). Et område ved
østsiden av Dybingvatnet beskrives som relativt gammel bjørkeskog med innslag av råtnede trær og partivis rik
vegetasjon. I Gjesdal kommune sin naturtypekartlegging fikk dette området lokal verdi (Tysse 2002).
Lisidene på sørsiden av Frafjorddalen og Frafjorden er et viktig område for oseaniske moser og lav, med funn av
mange sjeldne arter (Naturbasen). Kun en liten del av området ligger innenfor planområdet. Det viktige området
dekker til dels lite tilgjengelige og bratte lisidene med mange trange bekkejuv, rasmarker, bergvegger og hyller.
Direktoratet for naturforvaltning har vurdert området som svært viktig for moser og lav.
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Figur 4.4. Verdifulle områder for biologisk mangfold i influensområdet

4.3

Fugl i plan- og influensområdet

4.3.1

Planområdet

Status
Fuglebestandene i planområdet omfatter få arter. Det begrensede mangfoldet av hekkende fugl tilskrives
planområdets mangel på variasjon i naturgrunnlag. Området utgjør et eksponert og vindutsatt høydedrag med
lavtvoksende vegetasjon og med spredte vannforekomster og små myrområder. Området har også begrenset
potensial for klippehekkende fugler.
Under feltarbeidet sommeren 2007 ble det kun registrert få arter innenfor planområdet. Artsutvalget er derfor i
tillegg basert på litteratur og gjennomgang av og kontakt med offentlige kilder. Viltkart basert på disse kildene er
vist i figur 4.5.
Heipiplerke er den vanligste fuglearten planområdet i hekketiden. Få andre spurvefugler hekker i planområdet,
men noen få par steinskvett og ringtrost inngår i områder med grov morenemark og blokkmark.
Våtmarksfugl synes å ha meget begrenset forekomst i planområdet i hekketiden. Enkeltbekkasin ble registrert,
mens en varslende fjæreplytt ble sett sentralt i planområdet på begge befaringsdagene (figur 4.3). Fjæreplytt er
en fugl som i hekketida befinner seg i fjellområder, og ellers opptrer som strandfugl. Det er få hekkefunn i
Rogaland. Biotopen der fjæreplytt ble observert er en typisk hekkelokalitet for arten; et vegetasjonsfattig
høyfjellsplatå med mange små vann og kortvokst vegetasjon. Reirplass ble likevel ikke funnet, men to påfølgende
observasjoner samt varsling tyder på at arten sannsynligvis hekker her. I hekkeatlas for Rogaland (Carlsson et al.
1984) er fjæreplytt oppgitt som sannsynlig hekkende i dette området.
Det ble ikke gjort observasjoner av rovfugl, spetter eller måkefugler i planområdet under befaringene.
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Ravn ble observert under feltarbeidet, uten indikasjoner på hekking. Det er sannsynlig at ravn kan hekke i de
bratte fjellsidene i influensområdet.
I viltområdekartet for Gjesdal er lirype oppgitt å ha leveområder i store deler av planområdet (figur 4.5). Orrfugl
har store sammenhengende leveområder i og like sørvest for planområdet i mer lavereliggende terreng enn selve
fjellplatået.
I rapporten ”Rovfugl og lom i Frafjordheiene” (Tysse 2000) er det gjort undersøkelser av rovfugler og lom i
forbindelse med verneplanarbeidet. Det undersøkte området grenser nær opp til planområdet i nordøst. For
Frafjordheiene konkluderes det med at rovfugl i stor grad har sine hekkeplasser konsentrert i hoveddalførene og i
lavereliggende høydelag. Unntaket er jaktfalk, som har reirplassene i noe mer høyereliggende fjellområder, nær
leveområder for dens byttedyr fjellrype og lirype. I influensområdet for vindparken ble det ellers registrert
hekkende kongeørn, tårnfalk og vandrefalk. Ingen hekkeplasser for lom eller rovfugl er kjent fra planområdet.
Planområdet inngår ellers som næringsområder for flere av rovfuglene som hekker i influensområdet, spesielt
kongeørn (Toralf Tysse, pers. medd.).
I denne delen av fylket er tettheten av hekkende smålom blant de høyeste i fylket. Lommer hekker til vanlig i små
fjellvann med holmer. Dessuten benyttes flere vann som fiskevann. Det er flere aktuelle vann for både hekking og
fisking i planområdet, men det er ikke registrert hekking. Smålom er svært sensitiv og sårbar for forstyrrelse, og
det er en hovedårsak til at den oftest søker til avsidesliggende vann for å hekke. Et typisk trekk er at vannene
ligger på høydedrag i terrenget og er fisketomme.
Svartand hekker i fjellområder i Sirdal kommune som grenser til Gjesdal, og har tilhold i høyereliggende fjellvann.
I Norsk hekkefuglatlas (1994) er arten oppgitt som sannsynlig hekkende i en 10x10 km rute som overlapper
planområdet. Planområdet innehar likevel ikke typiske hekkeplasser for arten.
Samlet sett vurderes hekkebestanden av fugl i planområdet som fåtallig, med lave tettheter av fugl.

Fjæreplytt
Lirype
Orrfugl
Lirype
Spetter

Figur 4.5. Forekomst av viktige områder for fugl i plan- og influensområdet
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Verdi
Fuglebestandene i planområdet er små og inkluderer få og regionalt sett vanlige arter. Funn av fjæreplytt er
eneste konkrete observasjon som fremheves, med middels verdi. Det er gjort få konkrete hekkefunn av arten i
Rogaland. Lirype har dokumenterte leveområder her. Ellers fremheves området som fødesøksområde for spesielt
kongeørn, men også vandrefalk. Begge arter er oppført på rødlista med status ”nær truet” (NT) (Kålås et al 2006).
Det er ellers et visst potensial for hekkende smålom i området.
Samlet verdi for fugl i planområdet settes til liten/middels.

4.3.2

Øvrig influensområde

Status
Det øvrige influensområdet for fugl omfatter stort sett de lavereliggende dalgangene som grenser til planområdet
og noe tilgrensende fjellområder. I dette influensområdet ligger kulturlandskap, skog og større vann, samt noe
brattberg og ur i tilknytning til terrengoverganger. Samlet sett har naturgrunnlaget i dette influensområdet større
variasjon og spennvidde sammenlignet med planområdet. Dette reflekteres også i et mer variert fugleliv enn i
planområdet.
Skogområdene som grenser til planområdet har et bra artsmangfold og høyere tettheter av hekkende fugl enn i
planområdet. I de lavereliggende skogområdene i dalgangene ved planområdet inngår blant annet flere sangere
og meiser som ikke finnes i planområdet. Her inngår blant annet arter som løvsanger, bokfink, bjørkefink,
gjerdesmett, rødstrupe, svarttrost og rødvingetrost med bra tettheter.
I naturtypekartlegginga i Gjesdal kommune ble det registrert et område med gammel bjørkeskog ved østsida av
Dypingsvatnet. Her har flere arter av spetter tilhold. Gråspett, hvitryggspett og dvergspett er konstatert hekkende i
denne delen av Gjesdal. Et viktig hekkeområde for disse artene fremgår av figur 4.5.
Hubro er en fåtallig hekkefugl i Gjesdal kommune. Arten er også hørt rope i influensområdet for vindparken i løpet
av de siste årene, men det er ikke kjent reirplasser nær opptil planområdet (Toralf Tysse, pers. medd.).
Både tårnfalk (3+ par), vandrefalk (1 par) og kongeørn (1 par) hekker i influensområdet. Store deler av
influensområdet benyttes som næringsområder for artene. Det er også sannsynlig at jaktfalk kan benytte både
plan- og influensområdet til næringssøk.
Verdi
Lirype og orrfugl har dokumenterte leveområder i sørvest for planområdet (se figur 4.5). De bratte fjellsidene i
Øvstebødalen, Fidjadalen og Frafjorddalen fremheves som hekkeområder for flere arter av rovfugl. Lokalitetene
er unntatt offentligheten. Samlet sett gis influensområdet middels verdi for fugl.

4.4

Annen fauna

Status
Det foreligger ikke opplysninger om krypdyr og amfibier i planområdet. Fylkesmannen sin miljøvernavdeling
oppgir at det er registrert aure i Kalvedalsvatnet sør i planområdet og i vannet like vest for Vallresknuten.
Beskrivelsene nedenfor gjelder kun for pattedyr.
Planområdet
Planområdets begrensede spekter av naturtyper og høyde over havet gir dårlige betingelser for en variert
pattedyrbestand. Det snaue høydedraget har begrensede muligheter for skjul, noe som begrenser forekomstene
av flere pattedyr. Hare har forekomst i deler av planområdet, men tettheten av dyr er liten.
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Rein finnes i tilgrensede fjellområder, men i gjeldende kartverk for utbredelse av rein i Setesdal - Ryfylkeheiene
villreinområde, er ikke planområdet inkludert i leveområdene til reinen.
Hjort og elg er etablert i denne delen av fylket. Planområdet vil kunne ha trekkende hjortedyr. Det er ikke oppgitt
trekkveier over området i viltkartet for kommunen. Det er sannsynlig at planområdet ikke er et viktig trekkområde
for hjortedyr, men at det forekommer streifdyr.
Det øvrige influensområdet
Rådyr har vært etablert i influensområdet i flere tiår, og arten er spesielt vanlig i de lavereliggende deler av
området. Det drives jakt på hjortedyr i influensområdet. Hare har bra tetthet ved Giljastølen.
Influensområdet huser viktigere funksjonsområder for hjortedyr og øvrige pattedyr enn selve planområdet.
Verdi
Området har relativt liten betydning for pattedyr og fisk sammenlignet med tilgrensende områder. Ingen
forekomster fremheves spesielt. Med grunnlag i dette vurderes influensområdet å ha liten verdi for annen fauna.

5

Vindparker og biologisk mangfold

I dette kapittelet gis en gjennomgang av litteratur og problemstillinger knyttet til vindparker og biologisk mangfold.
Dette er opplysninger som til en viss grad må legges til grunn ved vurdering av hvordan det biologiske mangfoldet
i plan- og influensområdet kan bli berørt. Problemstillingene er kun til en viss grad vinklet spesielt i forhold til Gilja
vindpark og det biologiske mangfoldet her, men vil ha relevans ved vurderingen av hvordan disse forekomstene
kan bli berørt av en utbygging.

5.1

Naturtyper, vegetasjon og flora

Utbygging av vindparker medfører direkte arealbeslag fra bl.a. vei, møller og mastepunkter for kraftledninger. For
naturtyper og vegetasjon vil det primært være disse forholdene som vil kunne gi negative virkninger, men også
visuell påvirkning vil være en aktuell problemstilling.
Arealbeslag vil medføre at vegetasjon og flora innenfor vindparken blir fjernet, skadet eller på annen måte
påvirket. I anleggsperioden vil det også være terrenginngrep og skader utover aktuelle veitraséer og
turbinpunkter, blant annet for mellomlagring av masser. Slike skader vil det ta lang til å reetablere da Gilja
vindpark etableres på et næringsfattig fjellplatå med kort vekstsesong.
Terrenginngrep kan også påvirke mikroklimaet og/eller føre til endringer i jordens vannbalanse og fuktighet. Der
veier blir ført over fuktmark og myr er det ofte nødvendig å grøfte, noe som vil gi negative konsekvenser for
myrområdene med fuktighetskrevende planter. Som indikert i tabell 5.1, kan alle terrenginngrep i prinsippet føre
til drenering.
Etablering av vindparker vil i stor grad føre til fragmentering av landskap og vegetasjon. Fragmentering kan gi
problem for plantenes spredningsmuligheter, da det fører til reduksjon og isolering av mange plante- og
dyresamfunn, spesielt i områder med mye inngrep. Veier og andre fysiske inngrep er effektive barrierer for
spredning av lite mobile arter. Vindparkutbygginger gir også visuelle virkninger i det naturmiljøet og den
sammenhengen lokalitetene må ses i.
Tabell 5.1 illustrerer potensielle konflikter mellom vindkraftutbygging og naturtyper/vegetasjon. Ved de fleste
utbygginger av vindkraft vil samtlige av punktene i tabellen være aktuelle.
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Tabell 5.1. Generell konfliktmatrise i forhold til naturtyper, vegetasjon og flora
Hovedtype
Tiltak
Overdekking/ Fragmentering Uttørking/
fysiske skader
frostskader
Arealinngrep Møllefot
x
x
Stolpefot
x
x
Vei
x
x
Trafostasjon
x
x
Deponering
x
x
Transport
Utstyr/maskiner
x
x
Forurensing
Avrenning
x
Ferdsel
Generelt
x

Forgiftning Drenering Slitasje
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Som med andre naturinngrep, vil det også kunne bli indirekte virkninger av tiltaket. En slik bi-effekt er ferdsel.

5.2

Fugl

Generelt
Med den foreløpig begrensede utbygging av vindkraft i Norge, er erfaringsgrunnlaget når det gjelder turbinenes
påvirkning av fugl meget begrenset. Bortsett fra studier av havørn etter 2. trinns utbygging av vindparken på
Smøla (Follestad et al. 2007), er det ikke gjennomført etterkant studier av fugl i vindparker i Norge. I flere andre
land er det derimot gjort undersøkelser som setter søkelyset på problemstillinger omkring vindkraftanlegg og fugl.
Studiene er imidlertid utført i andre typer landskap enn i Norge, og med til dels andre arter enn de som er mest
aktuelle i Norge.
Problemstillingene for fugl med vindparkutbygginger kan ifølge Clausager & Nøhr (1995) deles i tre hovedtyper:
Forringelse av leveområder ved arealtap
Generelle forstyrrelser som følge av økt aktivitet og ferdsel
Kollisjonsfare
De negative effektene for fugl kan videre deles inn i direkte og indirekte effekter. Direkte effekter omfatter
kollisjonsfare og innvirkning på hekkesuksess, mens indirekte effekter er forstyrrelser og fortrengning fra
leveområdene. Graden av konflikt mellom vindturbiner og fugl avhenger av flere forhold, der variabler som
lokalitetstype, type og tetthet av fugl, samt beliggenhet og størrelse på vindmøller er viktige. En vindpark som
etableres på en lokalitet med store mengder trekkende og/eller rastende fugler vil for eksempel øke
sannsynligheten for kollisjoner med turbinene. Videre vil landskapets utforming ha innvirkning på kollisjonsfaren
dersom landskapet fungerer som korridor for trekkende fugler. Dernest vil tettheten av turbiner, deres utforming
(høyde, rotorens radius osv.) og plassering ha betydning for grad av påvirkning. Manøvreringssvake større fugler
vil trolig være mer kollisjonsutsatt sammenlignet med mindre fugler. Tabell 5.2 gir en oversikt over potensielle
konflikter for fugl ved utbygging av vindparker.
Tabell 5.2. Generell konfliktmatrise for forholdet mellom tiltak og påvirkning av fugl
Type
Tiltak
Redusert/
Endring av Kollisjon
ødelagt habitat
biotop
Konstruksjon
Vindmøller
x
x
x
Trafostasjon
x
x
Veianlegg
x
x
Kraftledninger
x
x
x
Aktivitet
Anleggsarbeid
x
x
Økt ferdsel
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Elektrokusjon

Støy

Forstyrrelse

x
x
(x)

x
x

Atferdsendringer
Vindmøllers forstyrrende virkning på fuglelivet har blitt undersøkt både på hekkende, rastende og trekkende
fugler. Tilgjengelige studier viser at vindmøller har en viss effekt på rastende og næringssøkende fugl (Petersen
& Nøhr 1989, Winkelman 1990, 1992, 1994, Green 1995, sitert i Gill et. al. 1996). Studiene tilsier at rastende
fugler, spesielt gjess, svaner, ande- og vadefugler, reagerer på tilstedeværelse av vindmøller på 250-500 m
avstand. Green (1995), sitert i Gill et. al. (1996), registrerte klar unnvikelseseffekt også på flere rovfuglarter.
Effektenes størrelse synes avhengig av om vindmøllene er i drift eller ikke (Winkelman 1992). Det er en tendens
til at fugler som driver næringssøk er mer tolerante ovenfor vindturbiner enn rastende fugler.
For trekkende fugler er det funnet en viss effekt ved at mange arter helt styrer unna møllene (Karlsson 1987,
Clemens 1992, Winkelman 1992 b & c, 1994). Disse studiene konkluderer med at de fleste fuglearter viste
unnvikelsesatferd i forhold til vindmøllene, men med klare artsforskjeller. Store fugler reagerte på større avstand
enn mindre fugler, og både gjess og svaner kunne reagere på opptil 500-600 m avstand (Winkelman 1992c) fra
turbinene. Reaksjonene bestod vesentlig i endringer i flygeretning. Reaksjonsmønsteret var avhengig av
avstanden mellom møllene. Ved avstander på ca. 400 m mellom turbinene, passerte fuglene møllene uansett om
de var i drift eller ikke. Ved avstander på 100-200 m mellom turbinene, vil det kunne oppstå barriere-effekter, slik
at fuglene ikke passerer. Også om natten viser fugler unnvikelsesastferd. Andelen fugl med slik atferd var
påvirket av vindforholdene, noe som trolig skyldes at fuglene i motvind lettere kan registrere støy fra møllene enn
hva tilfellet er i medvindssituasjoner. Rotorhastighet kan også påvirke reaksjonsmønsteret. Kenetech (1994) viste
at duer ikke fløy inn mellom rotorbladene på små vindturbiner (høy rotorhastighet), men kunne gjøre dette på
større turbiner med lavere rotorhastighet.
Oppsummert, viser en rekke studier at trekkende fugler viser klar unnvikelsesatferd i forhold til turbiner. Denne
atferden medfører også at kollisjonsrisikoen mellom fugl og vindturbiner generelt sett er lav.
Kollisjonsstudier
Clausager & Nøhr (1995) har i sin litteraturstudie konkludert med at kollisjonsfaren mellom fugler og vindmøller i
de fleste tilfeller er liten. Studien er imidlertid beheftet med mange feilkilder i forhold norske vindmølleparker. En
viktig innvending er at studiene er foretatt i landskapstyper og med arter som ikke finnes langs norskekysten. Et
annet problem med å sammenlikne ulike studier er at det foreligger betydelige metodiske usikkerheter.
Winkelman (1995) gikk gjennom 108 europeiske studier, og fant at estimater av totalt antall drepte fugl bare
kunne gjøres for 3 lokaliteter da det ellers manglet tilstrekkelige data for slike sammenlikninger. Manglende
standardisering av data blir også vist til som et problem av Gill et. al. (1996).
Selv om Clausager & Nøhr (1995) konkluderer med en relativt lav kollisjonsrisiko for fugl, vil det alltid være et
kollisjonspotensial mellom vindturbiner og fugl. Sårbarheten for kollisjoner med turbiner vil være avhengig av art
og lokalitet. Winkelman (1992a) viser til at vadere og ender hadde høy sårbarhet for kollisjoner, mens studier fra
USA (Orloff & Flannery 1992) viser at rovfugl var overrepresentert i kollisjonsmaterialet. Generelt sett er det ikke
noe som tyder på store vindturbiner har større kollisjonsrisiko enn små turbiner (Kenetech 1994).
Amerikanske studier har vist at rovfugl kan være en utsatt gruppe for kollisjoner med turbiner (Orloff & Flannery
1992, PBRG 1995). Selv om disse studiene ble gjort i et passområde i USA, illustrerer de likevel hvordan
manøveringssvake større rovfugler kan bli utsatt dersom vindparker blir etablert ved viktige passasjeruter for slike
arter.
Også andre strukturer enn selve vindmøllene kan representere kollisjonsrisiko ved utbygging av vindparker, som
for eksempel vindmålemaster. Bruk av lys i vindparken medfører at faren for kollisjoner vil øke. Det er gjort en
rekke studier som dokumenterer at lys tiltrekker seg fugl i spesielle værsituasjoner (Avery et. al. 1980).
Forringelse av leveområder – arealtap
Etablering av vindparker vil innbære landskapsendringer og fysiske inngrep i leveområdet for flere fuglearter.
Vindmølleparken vil kunne endre landskapets karakter, og dermed vil også omgivelsene og naturlige
næringsområder kunne bli endret. Veiframføring til turbinene bidrar til at landskapet brytes opp og fragmenteres,
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samtidig som naturlige arealer ødelegges. Slike inngrep vil kunne medføre at fugler får ødelagt sine
hekkeområder. Endringene av omgivelsene vil også kunne føre til at mer sensitive arter skyr området.
Drenering av myrområder i forbindelse med veifremføring kan også endre fuktighetsregimet over relativt store
områder. Dette kan igjen medføre habitatforringelse for arter som er tilknyttet våtmark, slik som for eksempel
vadefugler. De fleste studier som har vært gjennomført har ikke påvist negative effekter på hekkende fugler som
en direkte følge av vindmøller (bl.a. Karlsson 1987, Winkelman 1990, 1992d, Meek et. al. 1993, Phillips 1994
sitert i Gill et. al. 1996). Econsult (1995), sitert i Gill et. al. (1996), påviste imidlertid negative effekter på lirype ved
etablering av en vindmøllepark i Nord-Irland, men arten er senere registrert i området (Gill et. al. 1996).
Forstyrrelser fra anleggsarbeid og økt menneskelig aktivitet
Undersøkelser av effekter på fuglelivet ved bygging av vindmøller har mest fokusert på effekter etter at
mølleparkene er etablert og i drift. Mange fuglearter vil også kunne påvirkes negativt av anleggsarbeid i
hekketiden (ca. april-august). Enkelte fugler vil i anleggsperioden avbryte hekkingen på grunn av reirødeleggelse
eller som en effekt av langvarige forstyrrelser. Studier fra Orknøyene viste at 50 % av hekkebestanden av
smålom forsvant etter etablering av vindmøllepark, noe som ble tillagt økt menneskelig ferdsel og forstyrrelse i
området.

5.3

Pattedyr

Da det er gjennomført få studier av vindturbiners effekter på pattedyr. Smith (1999) har ved litteraturgjennomgang
funnet følgende dokumenterte effekter på pattedyr pga inngrep og forstyrrelser:
•
•
•
•
•
•
•

Helt eller delvis fraflytting fra området
Økt hjertefrekvens
Redusert beitebruk og effektivitet
Fluktatferd
Økt frekvens av påkjørsler
Redusert reproduksjon
Redusert amming og hyppigere kalvedød

Virkningene for pattedyr kan resultere i både kort- og langsiktige effekter for lokale populasjoner. Lokale
unnvikelseseffekter hos pattedyr vil også kunne få konsekvenser for tilgrensende forekomster (Vistnes og
Nellemann 1999). Hos elg er det blant annet vist at barrierevirkninger i ett område kan få store konsekvenser for
arealbruk og beiteforhold i andre områder (Kastdalen 1996).
Litteraturen viser dels motstridende resultater når det gjelder effekter av inngrep på pattedyr. Det skilles imidlertid
mellom lokale effekter og såkalte unnvikelseseffekter. Den første kategorien omhandler i stor grad studier av
pattedyr ved inngrepsområdet, mens unnvikelseseffekter omfatter studier over et større område. Ifølge
Nellemann & Vistnes (2000) viser få studier (7 %) som har fokusert på lokale effekter at tiltaket har noen
”betydelig effekt” på dyrene. Ved studier av unnvikelseseffekter viste derimot de fleste studiene (76 %) en
”betydelig effekt”. Ifølge forfatterne er lokale effekter ofte kortvarige, mens unnvikelseseffekter kan innebære at
dyrene søker helt bort fra forstyrrelseskilden. Da studiene i stor grad baserer seg på hjortedyr, er det imidlertid
usikkert hvor representative de er for andre pattedyr.
Etablering av vindparker vil i tillegg til vindmøllene, oftest innebære en rekke andre inngrep, som veier,
kraftledninger, bygninger med mer. Både i anleggsfasen og i driftsfasen vil den menneskelige aktiviteten gjerne
være høyere sammenlignet med en før-situasjon.
Samlet sett betyr dette at virkningene for pattedyr kan være flersidige:
-

Direkte tap av habitat ved arealbeslag
Redusert habitat gjennom inngrep og redusert beitekvalitet
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-

Indirekte tap av habitat pga menneskelig forstyrrelse, støy og fysiske inngrep
Endring av trekkruter og arealbruk pga. barrierevirkninger (veier, byggverk og kraftledninger)

6

Konsekvensvurderinger

-

6.1

Naturtyper, vegetasjon og flora

En utbygging av Gilja vindpark vil medføre inngrep og påvirkninger for både landskap og naturmiljøet i
planområdet. Veiene vil blant annet føre til fragmentering av heilandskapet i planområdet. Ingen viktige
forekomster er imidlertid registrert i planområdet, og utbyggingen vil trolig kun påvirke forekomster som er vanlige
og representative for landsdelen. Virkningsomfanget for naturtyper, vegetasjon og flora i planområdet vurderes
som lite negativt, med ubetydelige konsekvenser.
Traseen for kraftledningen er ikke utredet her, men den vil kunne berøre hekkområder for spetter.

6.2

Fugl

6.2.1

Planområdet

Utbyggingen av vindparken forventes å få negative virkninger for hekkende fugl som har tilhold i området.
Hekkefuglene har gjerne noenlunde samme leveområder fra år til år, og en såpass arealekstensiv utbygging vil
berøre flere av hekkefuglene i planområdet. Virkningsomfanget for flere av artene er usikkert, spesielt på lengre
sikt.
Fjæreplytten som sannsynligvis hekker i planområdet kan bli negativt berørt av etableringen av interne veier,
både som permanent inngrep og ved forstyrrende virkninger under anleggsarbeid. Det kan ikke utelukkes at
forekomsten vil utgå som en følge av vindparken. Vindparken vurderes å ha et middels negativt virkningsomfang
for fjæreplytt.
For fugler som lirype og orrfugl, kan utbyggingen få relativt større virkninger for hekkebestandene i området.
Virkningsomfanget er imidlertid usikkert, da dette vil være avhengig av den menneskelige aktiviteten i
driftsperioden.
Vindparken må forventes å kunne ha et visst kollisjonspotensial for større fugler som flyr gjennom området, enten
i trekk eller under fødesøk. Spesielt for rovfugler kan det forventes et potensial for kollisjon. Kongeørn, tårnfalk og
vandrefalk som hekker utenfor planområdet vil kunne være utsatt for kollisjoner under næringssøk. For
spurvefugler antas kollisjonspotensialet å være meget begrenset.
Med foreliggende kunnskap, vil utbyggingen av Gilja vindpark primært berøre vanlig forekommende fugler. Selv
om utbyggingen vil kunne gi reduksjoner i hekketettheter samlet sett, vurderes virkningsomfanget som noe
begrenset. Med forbehold omkring kongeørn og fjæreplytt (se under 6.2.2), er det lite sannsynlig at vindparken vil
ha bestandsmessig betydning for sjeldne og sårbare fuglearter.
Virkningsomfanget for fugler som er knyttet til planområdet vurderes som liten/middels negativt.

6.2.2.

Øvrig influensområde

Med få unntak forventes utbyggingen av Gilja vindpark kun å berøre vanlig forekommende fugler i det øvrige
influensområdet. Anleggene og økt menneskelig vil kunne gi lokale forstyrrelser på fugler som i dag hekker nær
opptil planområdet.
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Med unntak av kongeørn, forventes ikke en etablering av vindparken å gi store forstyrrende virkninger for
rovfugler som hekker nær planområdet. Det kan likevel ikke utelukkes at en sensitiv art som kongeørn kan bli
forstyrret av turbinene som føres opp. Dersom hekkende ørn i det øvrige influensområdet skulle bevege seg inn i
planområdet på næringssøk, vil eventuelle kollisjoner kunne gi redusert ungeproduksjon for et par i området.
Samlet sett vurderes virkningene av vindparken og atkomstvei for fugl som hekker i det øvrige influensområdet å
være liten/middels negativ, med tilsvarende konsekvenser. For et par kongeørn vil virkningsomfanget kunne
være betydelig større.

6.3

Annen fauna

Det samlede virkningsomfanget og dermed også konsekvensene for pattedyr vurderes som ubetydelig/liten
negativ. Dette må ses i sammenheng med at det er svært liten bruk av områdene av pattedyr, og at bestandene i
denne delen av fylket ikke vurderes å bli vesentlig berørt.

6.4

Konklusjon

Gilja vindpark vil i liten grad påvirke det biologiske mangfoldet i plan- og influensområdet.
Konsekvensvurderingen er oppsummert i tabell 6.1.
Tabell 6.1. Oppsummering av konsekvensvurderingen for biologisk mangfold
Tema
Verdi
Omfang
Naturtyper, vegetasjon
Planområdet
Ikke fremhevet
Liten negativ
Influensområdet
Ikke fremhevet
Pattedyr og annen fauna
Planområdet
Ikke fremhevet
Liten negativ
Influensområdet
Ikke fremhevet
Liten negativ
Fugl
Planområdet
Liten/middels
Liten/middels negativ
Influensområdet
Middels
Liten/middels negativ

Konsekvens
Liten negativ
Ubetydelig
Ubetydelig
Liten/middels negativ
Liten/middels negativ

Samlet sett vurderes konsekvensene av utbyggingen på biologisk mangfold som liten negativ.

7

Avbøtende tiltak

Generelle tiltak
Det er ikke vurdert at utbyggingen av Gilja vindpark vil medføre mer enn ubetydelige konsekvenser på det
biologiske mangfoldet i plan- og influensområdet. Likevel er det vist at utbyggingen vil føre til tap av leveområder
og forstyrrelse for enkelte arter.
Følgende tiltak vil forebygge unødvendige slike negative virkninger:
•
•
•
•

Det bør unngås inngrep og/eller terrengkjøring utenfor de arealer der det skal etableres veier, møller
eller andre nødvendige terrenginngrep.
Driftstofflagre må sikres og det må unngås avrenning ved spill
Anleggsarbeidet bør generelt sett konsentreres i tid og rom for å redusere omfanget av forstyrrelse
Bom bør etableres på atkomstvei til vindparken
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