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NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT - INNSPILL FRA HAUGESUND
KOMMUNE
Viser til brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat datert 8.6.2018 hvor det er ønskelig å
få innspill på faglig informasjon av overordnet karakter. Som eksempler nevnes informasjon
om friluftslivsområder med regional verdi eller om regional bestandsutvikling for
viktige arter. I brevet står det videre at det ikke en ønskelig med detaljerte opplysninger om
for eksempel hekkelokaliterer for fugl eller pågående arbeid med reguleringsplaner. NVE
understreker også at dette er innhenting av faglig informasjon, og ikke en generell høring av
den nasjonale rammen for vindkraft.
Deler av Haugesund kommune ligger innenfor områdene som inngår i analyseområdet.
Som det fremkommer naturbase.no, arealdelen i Haugesund kommune sin kommuneplan og
Haugesund kommune sin naturmangfoldplan, så ligger de største naturverdiene i
Haugesund kommune i områdene som er med i analyseområdet. Dette gjelder blant annet
de utvalgte naturtypene kystlynghei og hule eiker og hubro (EN). Områdene er også habitat
for havørnbestanden som er i ferd med å ta seg opp i Haugesund kommune.
I temakart-rogaland fremkommer det at det også er store regionale friluftsverdier i området
som er innenfor analyseområdet. Haugesund kommune har hatt en kartlegging av
friluftsområder i deler av kommunen. De områdene som er kartlagt er de naturområdene
som ligger øst for sentrum (Byheiene), samt grønne områder i og rundt sentrum (se figur 1).
Det er viktig å merke seg at områdene nord for Haugesund sentrum ikke er kartlagt, og at
friluftsverdiene av disse områdene ikke fremkommer i temakart-rogaland sin database. Selv
om det ikke er gjennomført en kartlegging, vet vi at dette er viktige friluftsområder eller er
områder som har fremtidig stor verdi for friluftsliv. Dette fordi områdene ligger nær
pressområdet Haugesund og har interessante naturverdier. Det finnes også et betydelig
stinettverk i området.
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Figur 1. Kartlagte naturverdier i Haugesund kommune. Det er viktig å merke seg at kun deler av kommunen var
med i kartleggingen av friluftsområder som ble gjennomført i 2016.
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