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Sammendrag 

Denne oppgaven utforsker den pågående kontroversen rundt det konsesjonssøkte 

vindkraftprosjektet på Siragrunnen utenfor Vest-Agder og Rogaland, og høringsrundene som 

har vært i tilknytning til dette prosjektet. Ved å gjøre bruk av verktøy fra STS-feltet som ser 

på forholdet mellom lekfolk og eksperter, har denne studien som mål å finne ut av hvordan 

hhv lekfolk og eksperter tar del i høringsrundene og hva som kjennetegner denne deltagelsen. 

Det konsesjonssøkte prosjektet Siragrunnen Vindpark er et omstridt prosjekt i forhold til flere 

ting, og fokuset i denne oppgaven kommer til å ligge på kontroversene som har vært på 

områdene fiskeri og marinbiologi. Hvis prosjektet realiseres så vil det medføre en del arbeider 

på havbunnen når turbinfundamentene skal installeres, og gjennom høringsrundene i saken 

har det blitt klart at mange frykter hvilke konsekvenser dette vil få for en rekke marine arter, 

spesielt norsk vårgytende sild. I tillegg så vil en realisering av prosjektet medføre at turbinene 

legger beslag på en del areal som i dag er forbehold fiskere på Siragrunnen, noe som har 

bidratt til at mange fiskere er bekymret for å miste tilgangen til et viktig fiskefelt hvis det 

innvilges konsesjon til prosjektet. Siragrunnen er heller ikke blant de utvalgte områdene i 

Havvindrapporten som kom i 2012 (Nybakke mfl.) under ledelse av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE), noe mange mener er et bevis på at Siragrunnen ikke bør åpnes for 

havvind.  

Ved å greie ut for hvordan saksbehandlingen i NVE skjer, og analysere søknaden og 

høringsdokumentene i saken, i tillegg til å se på to rapporter som tidligere har kommet på 

havvindfeltet, skal jeg finne ut muligheter og begrensninger som ligger i høringsinstitusjonen 

for lekfolk og eksperter. Mulighetene handler om hvordan høringene kan bidra til å fremme 

kunnskapen lekfolk og eksperter innehar, og begrensningene handler om forhold som er med 

på å redusere betydningen av høringene. 

Analysen viser at høringene er med på å fremme et bredt spekter av ulik kunnskap, spesielt 

gjelder dette kunnskap som knytter seg til fiskernes bruk av ulike typer fiskeredskaper ved 

Siragrunnen, og andre forhold rundt fiskernes bruk av Siragrunnen som fiskeplass. Parallelt 

med dette så bidrar kunnskapen fra ekspertene og forvaltningen til å skape et mangfold og en 

bredde i det kunnskapsbildet som skapes av Siragrunnen gjennom høringene. Samtidig er 

mange av de faktorene NVE må ta hensyn til, som blant annet forsyningssikkerhet i 

elektrisitetsnettet og fornybardirektivet Norge er forpliktet til gjennom EØS avtalen, med på å 

gjøre rommet mindre for å ta det som kommer fram av høringene med i betraktning når 

beslutninger skal tas.  
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Forord 

Denne oppgaven markerer slutten på fem års studier ved Blindern, og begynnelsen på en ny 

epoke i livet mitt. Jeg vil her rette en stor takk til de som har hjulpet meg med denne 

oppgaven. Takk til min kjære Roger for gode samtaler og hjelp når jeg har stått fast, og for 

støtte gjennom opp- og nedturer jeg har hatt i arbeidet med denne oppgaven, og takk til min 

livs solstråle, Oline, for at du alltid sørger for at mamma kommer seg opp før hanen galer. 

Takk til min veileder Göran Sundqvist, for god veiledning og konkrete tilbakemeldinger som 

jeg ikke kunne vært foruten. Sist men ikke minst så vil jeg rette en stor klem og takk til «mor» 

på Slott-Holmen, uten deg hadde jeg ikke vært der jeg er i dag.  
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1.0 Introduksjon 

Da den femte klimarapporten fra IPCC kom i 2013, ble det nok en gang konstatert at 

menneskeskapte globale klimaendringer skjer, og at temperaturen globalt øker, og mest 

sannsynlig kommer dette til å fortsette å øke i årene fremover. Det har lenge eksistert en 

ganske bred konsensus om at mulighetene vi har til å dempe effektene av dette går gjennom å 

legge om fra fossil energi til mer fornybar energi.  

Som vannkraftsnasjon er Norge sammen med Island, det landet i Europa med høyest andel 

fornybar energi av totalt forbruk, i 2011 lå vi på 65%, opp fra 60,7% fem år tidligere.1 Norge 

har gjennom EØS avtalen forpliktet seg til fornybardirektivet i EU, og har igjennom denne et 

mål om å nå en fornybarandel på 67,5% innen 2020.2 Dette innebærer bare en liten økning fra 

2011, og kan med dagens mange konsesjoner til landbaserte vindkraftverk, ikke sies å 

motivere for en økt satsing på andre former for fornybar energi, som for eksempel havvind.3 

Norge antas imidlertid å være blant de landene i Europa med størst potensiale for havvind 

(Multiconsult, 2012a, Nybakke mfl., 2012) i form av jevne og sterke vindforhold, noe som 

sammen med klimaendringer allikevel har bidratt til at flere aktører har søkt konsesjon om å 

få bygge ut vindkraft til havs (Østensen, 2013). Men som vi skal se så har realiseringen av 

havvindprosjekter i Norge latt vente på seg, årsakene til dette er komplekse, men endringer i 

politisk vilje og aktiviteten på norsk sokkel har påvirket en del.  

Vi har i dag fortsatt ingen vindkraftverk til havs i Norge, men det er flere prosjekter under 

planlegging.4 Et konsesjonssøkt prosjekt ligger nå inne til behandling, ved Siragrunnen i Vest-

Agder og Rogaland (Multiconsult, 2012a). Siragrunnen Vindpark er planlagt på 10-40 meters 

havdybde, og er beregnet å gi strøm til rundt 40000 husstander.5 Til tross for globale 

klimaendringer og politiske mål om å øke andelen fornybar energi har dette prosjektet, som 

mange andre vindkraftprosjekter, blitt høyst kontroversielt. Det som til å begynne med ble 

lagt fram som et godt prosjekt som skulle bidra til å nå mål om mer fornybar energi og økt 

                                                            
1 www.vindportalen.no/vind‐i‐europa.aspx [Lest 14.01.14] 
2 EUs fornybardirektiv ble i 2005 innlemmet i EØS avtalen som Norge er en del av, og er således 
retningsgivende for norsk energipolitikk. Ifølge direktivet skal alle EU land øke sin produksjon av fornybar 
energi. De enkelte land har fått tildelt ulike mål for hvor mye de skal øke sin andel av fornybar energi, disse 
målene er beregnet ut i fra en bestemt formel og statistikk fra EUs statistikkbyrå Eurostat (Mæhlum, 2009). 
3 http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/ [Lest 04.05.14] 
4 Det er imidlertid flere testturbiner til havs, blant annet Hywind og Sway, dette er enkeltturbiner og ikke 
vindparker eller vindkraftanlegg. De sistnevnte består av et sett med flere turbiner.   
5 www.siragrunnen.no [Lest 22.01.14] 
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sysselsetting, står etter to høringsrunder fram som en svært omstridt sak med sterke motpoler 

og store interessekonflikter.  

Ifølge tiltakshaver, Siragrunnen AS, ble området valgt på grunn av gode vindforhold, 

avskjerming fra bebyggelse og forholdsvis enkle tilknytningsmuligheter til sentralnettet 

(Siragrunnen AS, 2007). Siragrunnen er imidlertid også et område som har en lang historie 

som fiskefelt, og hvor det fortsatt i dag drives et aktivt fiske, både etter torsk, sei og ikke 

minst hummer (Multiconsult, 2012a). Havgrunnen karakteriseres som et nasjonalt viktig 

gytefelt for Norsk Vårgytende Sild (NVG-sild), en art med stor betydning for resten av 

økosystemet i havet. I tillegg ligger området midt i det som ansees som en viktig korridor for 

vår og høsttrekkende fugl (Larsen og Wergeland, 2012). Hvilke konsekvenser et mulig 

vindkraftverk vil kunne få for fiskeri, marinbiologi og fugl, er noe det rår stor usikkerhet om, 

og det har skjedd en mobilisering av sterk motstand på alle de nevnte områdene. Fiskere er 

bekymret for å miste en viktig fiskeplass og med det levebrødet sitt, naturvernere og 

ornitologer frykter fatale konsekvenser for trekkende fugl i møte med vindturbiner, og flere er 

redde for hvordan vindkraftverket kan påvirke det som ansees for å være et viktig gytefelt for 

silda. Fiskere, biologer, naturvernere, ornitologer, lokalbefolkning, og deler av myndighetene 

lokalt og sentralt, er blant de som har mobilisert imot etableringen av vindkraftverk på 

Siragrunnen. Usikkerheten er altså knyttet til omfanget av de negative konsekvensene, men 

også i stor grad hvorvidt det kan følge positive konsekvenser på de nevnte områdene. Funn fra 

andre vindkraftprosjekter i Europa kan tyde på at etablering av kunstige rev ved 

fundamentene på turbinene er med på å gi en oppblomstring av det marinbiologiske livet i 

havet der vindturbinene er plassert, men hvorvidt slike kunstige rev faktisk gir denne 

virkningen er det stor uenighet om.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig myndighet for tildeling av 

konsesjoner til vindkraftprosjekter, både landbaserte og havbaserte. Det er NVE som nå 

jobber med konsesjonssøknaden fra Siragrunnen Vindpark AS, og som skal avgjøre om 

prosjektet tildeles konsesjon eller ikke. Direktoratet er underlagt Olje og energidepartementet, 

og har ansvaret for den helhetlige forvaltningen av Norges vann og energiressurser.6 Når et 

planlagt havvindprosjekt skal søke om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk til havs 

er det altså NVE som får inn melding om prosjektet, sender meldingen til høring, fastsetter 

                                                            
6 www.nve.no [Lest 10.02.14] 
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utredningsprogram, og som så får inn den endelige søknaden, som sendes på høring og 

vurderes før endelig vedtak fattes.   

Havvind, eller offshore vindkraft, er vindkraft til havs. Vindforholdene til havs er gjerne mer 

stabile og bedre enn de er på land, det vil si at det er mer energi å hente ut av denne typen 

anlegg sammenliknet med landbasert vindkraft (Norwea, 2012). Landbasert vindkraft har 

imidlertid en mye mer utviklet og moden teknologi, noe som bidrar til å gjøre den mye 

rimeligere og mer attraktiv. Selv om det i dag testes ut teknologi for flytende turbiner, er det i 

all hovedsak snakk om bunnfaste turbiner.  

1.1 Oppgavens innhold og forskningsspørsmål 

I denne oppgaven skal jeg se nærmere på den pågående kontroversen rundt det 

konsesjonssøkte havvindprosjektet Siragrunnen Vindpark, hvordan prosessen med 

konsesjonstildeling foregår og hvordan lekfolk blir invitert inn i (får ta del i) denne prosessen 

– og således hvordan de kan bidra med sin kunnskap. Med prosessen mener jeg gangen i 

saken fra den første meldingen om prosjektet kom, til det videre arbeidet med høringer, 

konsekvensutredninger og møter i saken. Da Siragrunnensaken, som er mitt case, er en 

omfattende sak med utallige aktører og et sett av ulike kontroverser så har jeg valgt å fokusere 

på områdene «fiskeri» og «marinbiologi».7 Det vil si kontroversene på disse to områdene, og 

da spesielt høringsuttalelsene som går på nevnte temaer. Siragrunnen er et godt case å se på 

fordi det er et havvindprosjekt, og med det representerer det nye utfordringer og 

interessekonflikter sammenliknet med landbaserte vindkraftprosjekter. Utfordringer knyttet til 

fiskeri og marinbiologi kan bare relateres til vindkraft til havs, og konsesjonsmyndighetene 

(NVE) må i konsesjonssøknader på havvindanlegg ta stilling til aktørene og de nye 

kontroversene som følger med disse.   

Det vil med andre ord være høringene i Siragrunnensaken jeg skal analysere nærmere, for å se 

hvordan lekfolk og eksperter fremmer sin kunnskap, hvordan kunnskapen til hhv lekfolk og 

eksperter skiller seg fra hverandre, og hvorvidt lekfolk og eksperters bidrag vurderes på like 

vilkår. Høringer utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget når NVE skal ta stilling til om 

hvorvidt et konsesjonssøkt prosjekt skal meddeles konsesjon eller konsesjon skal avslås. Det 

som kommer fram gjennom innspillene som kommer i en høring er på den måten også en del 

av beslutningsgrunnlaget for NVE. Ved å finne ut noe om hvordan lekfolks og eksperters 

                                                            
7 Med «Siragrunnensaken» mener jeg kontroversen rundt søknaden Siragrunnen AS har levert om å bygge og 
drive et vindkraftverk på Siragrunnen, her med fokus på kontroversene som har ligget rundt fiskeri og 
marinbiologi.  
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kunnskap skiller seg fra hverandre på, og hvorvidt deres kunnskap vurderes ulikt av NVE, så 

kan jeg kanskje si noe om hvordan de er med på å påvirke dette beslutningsgrunnlaget. 

Forskningstradisjonen jeg forholder meg til er det tverrfaglige feltet STS (Science and 

Technology Studies eller vitenskaps- og teknologistudier på norsk), som blant annet springer 

ut ifra en tanke om at de satte skillene mellom vitenskap og samfunn, og mellom det tekniske 

og sosiale, aldri har vært absolutte, selv om disse skillene ofte tas for gitt (Asdal, Brenna og 

Moser, 2007, s. 8). Innenfor STS tradisjonen finnes det flere retninger som representerer ulike 

standpunkter og ulike forskningsområder, ett av disse områdene er det som omtales som «co-

production of science, technology and society» (Asdal, Brenna og Moser, 2007). En STS-

teoretiker innen dette feltet er Michel Callon. I sine tre modeller for samspillet mellom lekfolk 

og eksperter tar Callon (1999) for seg tre ulike måter å se forholdet mellom eksperter og 

lekfolk på. Fra den ene modellen til den neste så øker graden av samspill mellom lekfolk og 

eksperter, og ved å anvende verktøy fra denne modellen i en analyse av høringene i 

Siragrunnensaken, skal jeg prøve å finne svar på problemstillingene mine, og således evaluere 

hvorvidt Callons modeller kan bidra til å få frem noe nytt. Med denne analysen ønsker jeg å 

svare på følgende spørsmål:  

- Hvordan bidrar høringene i Siragrunnensaken, til å fremme kunnskap fra hhv 

eksperter og lekfolk, og hvordan kan disse sies å representere ulike former for 

kunnskap?  

- Hvilken betydning får innspill fra lekfolk og eksperter gjennom høringene for 

beslutningene som tas i NVE? 

- Bidrar tilgangen til å uttale seg gjennom en høring til å fremme kompromisser eller 

løsninger i en kontroversiell sak som Siragrunnensaken?  

Den første problemstillingen er den jeg kommer til å ha mest fokus på, men jeg skal også 

prøve å finne ut av de påfølgende problemstillingene gjennom å bruke det jeg finner i 

modellene og teorien fra Michel Callon (1998, 1999). Gjennom analysen får jeg samtidig 

undersøkt overførbarheten av Callons (1999) modeller på andre case enn det modellene 

opprinnelig ble brukt til. Modellene har vært brukt for å beskrive forholdet mellom pasienter 

og eksperter som forsker på deres sykdom. Her skal jeg anvende modellene i en helt annen 

sammenheng, nemlig for å se hvordan lekfolk og eksperter kan bruke en høring til å fremme 

kunnskapen sin. Fordi høringer og informasjonen som kommer fram gjennom disse, er en del 

av NVEs beslutningsgrunnlag når de skal vurdere om de skal gi konsesjon til et vindkraftverk 

eller ikke, så er det spennende å se hvordan ulike aktørers innspill vurderes og hvordan de 
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skiller seg fra hverandre. Forholdet mellom eksperter og lekfolk er mye studert innen STS-

feltet. På grunn av den endringen en har sett i samfunnet i retning av at allmenningen i mye 

større grad i dag tar del i kontroversielle saker som tidligere var forbeholdt eksperter å ta del i 

(Asdal, 2011), så er det interessant å se hvordan dette faktisk skjer i dag, og om ekspertenes 

tidligere hegemoni er borte. Jeg anser Callons (1999) modeller som relevante og fruktbare for 

å gi svar på mine problemstillinger, fordi de handler om hvordan lekfolk kan ta del i debatter 

om vitenskapelige og teknologiske spørsmål, og de inneholder gode analytiske verktøy for å 

studere høringer. De tre modellene fremmer tre ulike «syn» på hva som kjennetegner 

forholdet mellom vitenskap og lekfolk – og hva som ligger til grunn for dette forholdet, og det 

er disse ulike kjennetegnene som kan fungere som analytiske verktøy. Videre skal jeg også 

gjøre bruk av begrepene Callon (1998) omtaler som «Framing» og «Overflow», oversatt til 

norsk kan en si «innramming» og «lekkasje» (min oversettelse). Disse begrepene handler om 

hvordan en sak er rammet inn og hvordan dette rammeverket endrer seg, og hvordan 

kontroverser oppstår som følge av at et tiltak (her et vindkraftverk til havs) har virkninger ut 

over det som var formålet med tiltaket. Teorien rundt innramming og lekkasjer kan også 

kobles til de tre modellene for samspillet mellom lekfolk og eksperter. Hva de ulike 

modellene og teoriene omhandler mer spesifikt kommer jeg nærmere inn på i teorikapittelet, 

kapittel 2.   

Det er viktig for meg å understreke at kontroversen rundt vindkraftverk på Siragrunnen 

omfatter et bredt spekter av mulige fokusområder og innfallsvinkler som ikke kommer med i 

denne oppgaven. Jeg har valgt å fokusere på en side av dette, nemlig hvordan enkeltaktører 

slipper til og er med på å forskyve det saken handler om, og jeg velger samtidig bort aspekter 

som kanskje kunne gitt et ganske annet bilde av hva dette handler om.  

 

1.2 Vindkraft til havs i Norge  

Siden det første vindkraftverket for produksjon av elektrisk energi her til lands ble bygget, på 

Andøya i 1916 med strøm til 16 abonnenter, har mye skjedd.8 Moderne vindkraftverk slik vi 

kjenner de i dag, kom imidlertid ikke før i 1986, da et Vindkraftverk ble satt i drift på Titran i 

Sør-Trøndelag med en installert effekt på 55kW. Til sammenlikning var det ved inngangen til 

                                                            
8 http://snl.no/vindkraftverk [Lest 14.01.14] 
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2013 bygget ut 20 vindkraftverk i Norge.9 Ingen av disse er imidlertid bygget til havs. De 

eneste vindturbinene til havs i dag er testturbiner, som ligger på mellom 2,3 og 10MW, bare 

èn vindpark til havs har så lagt fått konsesjon, Havsul I som fikk innvilget konsesjon i 2009 

(Olsen og Undem, 2009), men utbyggingen av denne har ennå ikke startet. 

Under behandlingen av St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk Klimapolitikk fastsatte de 

daværende regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, i 

samarbeid med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, at det skulle utarbeides en nasjonal 

strategi for elektrisitetsproduksjon fra havbasert vindkraft og flere andre fornybare 

energikilder. Videre ble det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av NVE som skulle 

kartlegge hvilke områder til havs som kunne egne seg for utbygging av vindkraftverk. Dette 

resulterte i to rapporter, hvor den nyeste «Havvind – Strategisk konsekvensutredning» 

(Nybakke mfl., 2012) kommer fram til fem av totalt 15 områder som ble valgt ut i den første 

rapporten, som NVE anbefales åpnet for tildeling av konsesjoner. Som olje- og energiminister 

ble Åslaug Haga ansett for å ha ambisjoner for utbyggingen av havvind, men dette endret seg 

da Terje Riis-Johansen overtok denne ministerposten, og senere da Ola Borten Moe overtok i 

2011. I 2011 ble det også gjort store oljefunn i Barentshavet, noe som kan antas å ha redusert 

incentivene og motivasjonen for å satse på havvind, en motivasjon som nedgang i aktiviteten 

på sokkelen tidligere kan ha bidratt til.10  

Med ny regjering, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet (FrP), som ble innsatt høsten 

2013 følger også endringer i klimapolitikken og i sin tur satsingen på havvind. Ved å se på 

den nye regjeringens plattform som ble lagt fram i oktober 2013 (Politisk plattform, 2013) 

kommer det fram at regjeringen ønsker å øke utbyggingen av fornybar energi, og at de har et 

mål om at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, 

og vindkraft nevnes som en kilde til dette. Av den politiske plattformen kan en også lese at 

det etter hvert skal legges fram en Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk hvor «en 

energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng» (s.62). Mens vi 

venter på denne meldingen, er det fortsatt noe uklart hvilke konkrete mål den nye regjeringen 

har for den videre arbeidet med utbygging av vindkraft til havs, men foreløpig er det lite som 

                                                            
9 
https://maps.google.no/maps/ms?msid=216647470301086751022.0004ed5775f43219b19db&msa=0&ll=59.9
2199,10.722656&spn=9.168792,29.992676&source=gplus‐ogsb [Lest 13.02.14] 
10 Aftenbladet, (2014) «22 nye oljefunn på norsk sokkel i 2011».  
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tyder på at dette blir et satsningsområde den nærmeste tiden. Det bekreftes også i stor grad av 

Olje- og energiminister Tord Liens (FrP) uttale i mars på Norweas årsmøte;11  

[Hva] gjelder havvind hvor det er startet en prosess som på sikt skal gjøre det mulig å 
legge til rette for havvindproduksjon i utvalgte norske havområder. […] Regjeringen 
vil ikke åpne områder for konsesjonssøknader nå, men vil vurdere spørsmålet i 
arbeidet med energimeldingen. (Lien, 2014) 

Det er flere årsaker til at utbyggingen av havvind ikke har kommet lengre i Norge i dag enn 

det den har gjort. Politiske føringer er altså en faktor som synes viktig for å gi 

havvindnæringen incentiver til å satse eller avstå fra å satse på havvind (Hansen og Steen, 

2011), og resultatene fra den siste havvindrapporten har altså ennå ikke ført til en åpning av 

områder for utbygging. Men mange andre forhold er også viktige. For det første er 

vindkraftverk til havs to til tre ganger så dyrt å bygge ut og drifte enn hva landbaserte 

vindkraftverk er (Bjerkestrand, 2013b). I tillegg så finnes det ikke noen økonomiske 

støtteordninger som kan gi selskaper insentiver til å satse på dette, det eneste er 

elsertifikatordningen med Sverige. Dette er en støtteordning som trådte i kraft den 1.januar 

2012, og som skal bidra til å øke produksjonen av elektrisitet fra fornybare kilder (MD og 

OED, 2013).12  

For det andre er vindkraftprosjekter ofte svært omstridte, og havvind er ikke noe unntak. Selv 

om en del konflikter knyttet til støy, skyggekast og til dels de visuelle virkningene et 

vindkraftverk kan ha, ofte ikke er så fremtredende for havbasert vindkraft som for landbasert, 

så følger det allikevel også med havbasert vindkraft en rekke områder som potensielt kan 

innebære store konflikter. Utbygging av vindkraftverk til havs kan få innvirkninger på blant 

annet skipstrafikk, forsvarsinteresser, petroleumsinteresser, fiskeri og ikke minst 

marinbiologiske forhold. I mange tilfeller er det også knyttet stor usikkerhet til omfanget av 

virkningene, hvorvidt de kan sies å være positive eller negative, om sameksistens mellom for 

eksempel fiskeri og vindkraftverk er mulig på et gitt sted, hvilke effekter et anlegg vil ha på 

det marinbiologiske livet i havet og hvorvidt det vil ha noen innvirkning på fugl, er blant de 

utallige problemstillingene knyttet til dette. I Europa satses det nå massivt på utbygging av 

                                                            
11 Norwea er en interesse og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. 
http://www.norwea.no/om‐norwea.aspx [Lest 02.05.2014]  
12 Elsertifikatmarkedet fungerer slik at produsenter av fornybar energi får et elsertifikat per MWh fornybar 
energi de produserer i opptil 15år, og disse sertifikatene kan da selges videre i el‐sertifikatmarkedet, slik at 
produsentene får en ekstra inntekt som i sin tur skal gjøre det mer lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar 
energi. 
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offshore vindkraft, noe en ser spesielt i Tyskland og Storbritannia, land som har brukt opp 

store deler av potensialet for landbasert vindkraft (Østensen, 2013).  

 

1.3 Valg av empirisk materiale 

Valget av det konsesjonssøkte prosjektet Siragrunnen vindpark som case motiveres av at dette 

er et svært omstridt prosjekt, og ikke minst fordi dette er den eneste søknaden om 

vindkraftverk til havs som ligger inne per dags dato (10.02.2014). I og med at havvind fortsatt 

er ganske nytt i Norge, og at det ennå ikke har blitt bygget noen vindkraftverk til havs her, så 

hadde jeg også lyst til å lære mer om de nye utfordringene denne teknologien bringer med seg 

og hvordan forvaltningen (her ved NVE) forholder seg til disse når de skal vurdere om 

hvorvidt konsesjon skal tildeles eller ikke. I løpet av konsesjonstildelingsprosessen er det 

mange ting som er med på å påvirke utfallet, og plassen høringene får her er viktig å vite noe 

om fordi høringene er en viktig del av det demokratiet vi er en del av. En utbygging av et 

havvindanlegg på Siragrunnen vil påvirke livet og hverdagen til mange mennesker, på godt og 

vondt, og hvilke muligheter disse har til å være med å påvirke beslutninger som får virkninger 

for dem selv sier noe om demokratiet i praksis. Hvordan kan en fisker som har Siragrunnen 

som en viktig del av sitt inntektsgrunnlag være med på å opplyse saken ytterligere og å gi en 

bedre forståelse av hvordan det praktiske fisket drives? Dette er noen av de utallige 

spørsmålene jeg er nysgjerrig etter å finne ut noe om.   

 

1.4 Metodisk tilnærming 

Denne oppgaven er først og fremst en kvalitativ casestudie, hvor jeg går i dybden av caset 

Siragrunnen Vindpark og ser på hvordan prosessen har foregått her. Med prosessen mener jeg 

gangen i saken fra første innkomne melding om det planlagte prosjektet, til den endelige 

behandlingsprosessen den er inne i nå. Her er det i all hovedsak søknaden fra Siragrunnen AS, 

konsekvensutredninger som følger med den, høringsuttalelsene og andre dokumenter direkte 

knyttet til saken, som jeg analyserer. Men også dokumenter som ikke er relatert direkte til mitt 

case, herav blant annet rapportene «Havvind – forslag til utredningsområder» (Bartnes mfl., 

2010) og «Havvind – strategisk konsekvensutredning» (heretter SKU) (Nybakke mfl., 2012). 

Ingen av områdene i disse to rapportene ligger lokalisert på eller rundt Siragrunnen, men flere 

områder har mange av de samme egenskapene som Siragrunnen både i form av dybde og 

havforhold, men også mye av den samme problematikken som går på sameksistens med 
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fiskere i tillegg til problematikken rundt marinbiologi. Gjennom den siste av disse to 

rapportene så ble fem områder valgt ut og anbefalt åpnet for utbygging av havvind. Prosessen 

NVE har gjennomgått for å komme fram til disse fem områdene likner i stor grad på 

prosessen med ordinære konsesjonstildelinger, og derfor skal jeg bruke SKU til å supplere det 

jeg finner gjennom å se på høringene knyttet til Siragrunn saken. Et viktig skille mellom 

ordinære behandlingen av konsesjonssøknader og prosessen som i SKU ledet fram til fem 

områder, er imidlertid at det i sistnevnte ikke ble gjort bruk av høringer som en del av 

beslutningsgrunnlaget. 

 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Denne oppgaven består av totalt seks kapitler. I kapittel 2 (Teori) greier jeg ut for teorien som 

jeg senere bruker i analysen. Her starter jeg med en kort innledning om kontroverser som 

studieobjekt i STS, før jeg går over til Callons tre modeller, og avslutningsvis kommer jeg inn 

på teorien om innramming og lekkasje, også disse utarbeidet av Callon. I kapittel 3 (Metode) 

gjør jeg rede for metodene jeg har brukt i oppgaven, hvilke dokumenter som har vært viktigst, 

og hvordan jeg har arbeidet underveis med oppgaven. Etter dette kommer kapittel 4 

(Saksbehandling, søknad og høringsrunder. Kontroversene rundt Siragrunnen vokser fram), 

hvor jeg begynner med å ta for meg behandlingsprosessen av konsesjoner på vindkraft i NVE. 

Så fortsetter jeg å beskrive caset Siragrunnen Vindpark, herunder kommer jeg inn på 

forhåndsmelding, søknad og høringene i saken, før jeg avslutter kapittelet med 

havvindrapportene. I kapittel 5 (Analyse) gjør jeg en analyse hvor jeg bruker verktøy fra 

teorien til å belyse det som har kommet fram gjennom høringsrundene i tilknytning til 

Siragrunnen Vindpark. Jeg starter kapittelet med å gå mer detaljert inn på kontroversene som 

har utspilt seg rundt temaene fiskeri og marinbiologi, så kommer jeg inn på 

havvindrapportene, videre så kommer en analyse i tråd med Callons (1999) modeller og 

teorien (1998) rundt innramming og lekkasjer, og til slutt oppsummerer jeg noe av det jeg har 

funnet ut igjennom kapittelet. Oppgaven avsluttes med kapittel 6 (Konklusjon), hvor jeg 

konkluderer med hva jeg har funnet ut, og oppsummerer med noen tanker rundt dette.  
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2.0 Teori 

 

2.1 Å studere kontroverser 

[…] controversies begin when actors discover that they cannot ignore each other and 
controversies end when actors manage to work out a solid compromise to live together. 
Anything between these two extremes can be called a controversy (Venturini, 2010, s. 261).  

Kontroverser er den beste plassen å studere den sosiale verden og kunnskapen mens den 

formes og produseres. Hvis en skal bruke Venturinis (2010) ord, så er det å studere 

kontroverser den beste måten å forstå hvordan «magma» blir til «solid rock» på, det vil si 

hvordan en går fra å ha en etablert uenighet – som Venturini betegner som definisjonen på 

hva en kontrovers er – til at en slags orden skapes ved at en kontrovers oppnår «closure». 

«Closure» vil si at en enten har oppnådd enighet, eller at kontroversen har blitt lukket på annet 

vis, for eksempel ved at en beslutning har blitt tatt. Ulike tolkninger av en sak fører til 

kontroverser. Hvordan har det seg at det ofte blir konsensus, at en blir enige om en tolkning? 

Forskningsfeltet STS (Science and Technology Studies), som har studier av kontroverser som 

et av sine forskningsområder, springer blant annet ut ifra en tanke om at de satte skillene 

mellom vitenskap og samfunn, og mellom det tekniske og sosiale, aldri har vært absolutte, 

selv om disse skillene ofte tas for gitt (Asdal, Brenna og Moser, 2007, s. 8). Innenfor STS-

tradisjonen finnes det flere retninger som representerer ulike standpunkter og ulike 

forskningsområder, ett av disse er områdene er det som omtales som «co-production of 

science, technology and society» (idem.). I STS så ansees kontroverser og usikkerhet å være 

det «naturlige», mens enighet og konsensus må forklares.  

En del av det å studere kontroverser som STS-forsker, innebærer å analysere kunnskap på en 

symmetrisk måte, noe som betyr at en skal være upartisk (Venturini, 2010). En skal se og 

beskrive hva aktører gjør, men ikke analysere dem utfra hva som er riktig eller galt. Dette 

gjelder også sannhet og falskhet, her skal STS-forskeren forholde seg upartisk. I studiet av 

kontroverser skal en beskrive det en ser (idem.), en skal være åpen og se at det finnes mange 

aktører, synspunkter og perspektiver, som støttes i varierende grad, ikke bare dominerende 

synspunkter skal komme frem. Gjennom å følge en aktør kan en få et bilde av forbindelsene 

og relasjonene rundt aktøren. Enkeltaktører kan ikke sees isolert, de blir til gjennom sine 

forbindelser – uten et nettverk er ikke aktøren noen aktør.  
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2.2 STS om lekfolk og eksperter 

En sentral det av STS-feltet har lenge handlet om de grensene som ofte trekkes mellom 

teknologi og vitenskap, og teknologi og samfunn. En har innen STS-feltet hevdet at disse 

grensene er sosialt konstruert, og ikke gitt på forhånd (Asdal, Brenna og Moser, 2001). Et 

konkret skille her settes gjerne mellom eksperter og lekfolk, eller mellom forskere og 

allmenningen om en vil. I STS-tradisjonen har forholdet mellom lekfolk og eksperter vært 

gjenstand for studier i mange år allerede (idem.). En av grunnene til det er at STS-forskere 

mener disse gruppene har mye å lære av hverandre, og at et skarpt skille mellom lekfolk og 

eksperter, uten noen form for samhandling og dialog er ugunstig. I dag inviteres borgere og 

interessenter inn i kontroversielle beslutningsprosesser som omhandler teknisk-vitenskapelige 

spørsmål på en helt annen måte enn tidligere (Asdal, 2011), og forskere innen STS-

tradisjonen ønsker å dempe det skarpe skillet som ofte settes mellom eksperter og lekfolk, og 

belyse dette forholdet og bidra til å styrke samarbeid mellom disse. Verken eksperter eller 

lekfolk er homogene grupper, begge består av et rikt mangfold av ulike mennesker som 

innehar mange ulike former for kunnskap.  

 

2.3 Callon og hans tre modeller  

When considering the nature of the relations between professional scientists and lay people, 
two pitfalls must be avoided. The first would be simply to postulate the ignorance of lay 
people—ignorance that can be overcome only through education or popularization. By 
contrast, the second pitfall would be to affirm the superiority of lay expertise in the name of its 
greater realism (Callon og Rabeharisoa, 2003, s. 196). 

Forholdet mellom lekfolk og eksperter har som nevnt blitt studert av flere STS-forskere, og en 

som virkelig har fordypet seg i dette er franskmannen Michel Callon. Han har vært spesielt 

opptatt av å se på ulike måter lekfolk kan bidra på i debatter som omhandler vitenskapelige og 

teknologiske spørsmål, og hvordan de kan ta del i produksjonen av ny kunnskap, 

samproduksjon. Samproduksjon handler om at kunnskap produseres gjennom en felles 

prosess hvor både lekfolk og eksperter tar del, og resultatet blir således også et felles produkt 

som begge har vært med på å forme. I artikkelen «The role of lay people in the production and 

dissemination of scientific knowledge» (Callon, 1999) fremmer han tre ulike modeller for 

samspillet mellom eksperter og lekfolk. Callon mener at hvis man skal snakke om en krise i 

forholdet mellom vitenskapen og allmenningen så handler dette om skillet som går mellom 

vitenskapen og samfunnet – det han kaller «the great divide between specialists and non-

specialists» (1999, s. 82). Dette skillet er lite fruktbart og står i veien for at nye løsninger og 
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samarbeid som ellers kunne funnet sted, ikke gjør det. Som flere STS-forskere viser til, så har 

vitenskapen mistet sitt tidligere «hegemoni» (Asdal, 2011, s. 107), hvor den tidligere stod for 

ubestridelige fakta, til at den i mye større grad i dag er preget av usikkerhet og kontroverser 

(Callon, 1999). Dette fordrer også en ny plass for folkeopinionen, lekfolk tar nå del i 

offentlige kontroverser i mye større grad enn noen gang tidligere. Dette er en av årsakene til at 

forholdet mellom forskere og ikke-forskere, mellom lekfolk og eksperter, de senere årene har 

vekket stadig mer interesse også utenfor STS miljøene (Callon og Rabeharisoa, 2003). 

Deltagelse og debatt har nå en helt sentral plass når politiske beslutninger skal tas, og 

legitimiteten i beslutningene som tas er sterkt knyttet til disse forholdene.  

De tre modellene handler i all hovedsak om hvilken rolle ikke-spesialister, det vil si lekfolk, 

burde eller ikke burde ha i debatter som omhandler vitenskapelige og teknologiske spørsmål. 

Fra den ene modellen til den andre «[…] what varies is the degree of involvement of lay 

people in the formulation and application of the knowledge and know-how on which decisions 

are based» (Callon, 1999, s. 82).  

2.3.1 Modell 1 

Den første modellen – «The public education model» – går på en forståelse om at det skapte 

skillet som eksisterer mellom allmenningen og vitenskapen er helt nødvendig, og at det 

utelukkende er vitenskapen som har noe å lære folk flest (idem.). Tanken om at vitenskapen 

kan lære noe av lekfolk er uhørt. Vitenskapelig kunnskap ansees som det motsatte av 

lekfolkskunnskap, kunnskapen lekfolk besitter er formet av tro og mistenksomhet, mens 

vitenskapen står for en uavhengig og objektiv kunnskap. Sentralt i denne modellen er 

tillitsforholdet mellom lekfolk og vitenskapsmenn, som baserer seg på at forskere produserer 

objektiv kunnskap som lekfolk så får innsikt i, et tillitsforhold som kan svekkes når det 

oppstår uenigheter innad i vitenskapelige miljøer. For å kunne opprettholde sin renhet og 

objektivitet må vitenskapen søke å isolere seg og unngå å la seg forurense av 

lekfolkskunnskapen – som er subjektiv og formet av følelser og tro (Callon mfl., 2009).13 

Denne modellen er ifølge Callon (1999, s. 83) «[…] the simplest and most widespread 

model». Et illustrerende eksempel på skillet mellom de to er tilnærmingen til risiko i 

kontroverser rundt teknologi og vitenskap, hvor den ansees å komme i to former, en objektiv 

og en subjektiv. Den subjektive risikoen er den som lekfolk forestiller seg helt uten referanser 

                                                            
13 Se mer i Callon, Lascoumes og Barthe (2011) om hvordan isolasjon i vitenskapen arter seg. 



24 
 

til objektiv kunnskap, mens den objektive risikoen beskrives og analyseres av vitenskapsfolk 

som gjør en kalkulert og nøye beregnet vurdering av sannsynligheten for enkelte hendelser.  

2.3.2 Modell 2 
Den andre modellen – «The public debate model» – ser i likhet med den første modellen på 

vitenskap som noe med universell verdi, men vitenskapen alene er ikke hel, den er mangelfull 

og ufullstendig (Callon, 1999). Begrensningene som ligger i vitenskapen gjør at man har 

behov for åpen diskusjon, som er med på å berike saken det gjelder, spesielt i kontroversielle 

saker. Her anerkjennes mangfoldet som offentligheten består av, lekfolk er ikke bare borgere 

eller forbrukere lenger, slik som i den første modellen, men består av ulike mennesker 

avhengig av livssituasjon, alder, kjønn og en rekke slike faktorer. Lekfolk besitter kunnskap 

og kompetanse som er spesifikk, detaljert og konkret, og ikke minst så sitter de på erfaringer 

som kan være med på å berike den vitenskapelige kunnskapen – som isolert sett er abstrakt og 

mangler det menneskelige aspektet (Callon, 1999, s. 85). Laboratorieprodusert forskning har 

begrenset verdi, og kan ikke gjenspeile virkeligheten og de komplekse forholdene som 

eksisterer utenfor laboratoriet, derfor er det behov for å tillegge det noe – og det må komme 

fra det virkelige samfunnet.  

Når det oppstår uenighet og usikkerhet, så er det ikke et tegn på at forskere må gå mer i 

dybden og søke å isolere seg ytterligere, slik det er i modell 1, men heller et tegn på 

laboratoriets begrensninger og behovet for gå ut i verden og la allmenningen få ta del i 

debatten. Som èn mulig plattform for å legge til rette for dette, er åpne høringer. Når en sak 

legges ut for høring så innebærer det at den offentliggjøres og legges ut for å gi rom for 

innspill fra ulike grupper og interessenter. Høringsinstitusjonen bidrar til at lekfolk få komme 

med sine synspunkter og merknader, og på den måten får de ta direkte del i debatten. Det er 

imidlertid også slik at eksperter også kommer med bidrag gjennom å benytte denne kanalen, 

og dette er med på å skape en mye mer balansert debatt hvor flere typer kunnskap får plass, 

enn hva som ville vært tilfellet om eksperter alene fikk slippe til.  

«Decisions taken in the secret corridors of power and applied to all without any discussion, 

are replaced by decisions which take into account the existence and diversity of controversial 

local situations» (Callon, 1999, s. 88). Når en sak legges ut for høring, og et komplekst sett av 

aktører får komme til, så skapes det ifølge Callon (idem.) et gjensidig berikende miljø hvor 

meninger og kunnskap sammenliknes, og hvor enighet oppnås gjennom kompromisser. De 

aktørene som på mange måter kan sies å være passive parter i modell 1, lekfolk, er i denne 

modellen i en posisjon til å forhandle. Men en slik plattform som høringsinstitusjonen er, har 
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også flere funksjoner enn å være et åpent vindu til debatten. Når de ulike interessentene, eller 

berørte partene kommer med innspill, etablerer de også et minimum av rettigheter i knyttet til 

tilgangen på informasjon, ifølge Callon.  

Videre så er høringsinstitusjonen med på å legitimere beslutninger som tas, og graden av 

legitimitet som skapes er ifølge Callon (1999) sterkt korrelert med graden av åpenhet i 

debatten. Dette er det også lett å forstå ved å se på empirien, hvis en trekker linjer til 

konsesjonstildelingsprosessen og hvordan den foregår, så er det vanskelig å se for seg 

hvordan dette kunne vært omtalt som en legitim prosess dersom høringsrundene ikke var en 

del av den, eller ikke så sentral som det kan synes som den er i dag.  

Selv om modell 2 på mange måter viser til en idealsituasjon for lekfolks deltagelse 

sammenliknet med modell 1, så er den allikevel langt fra uproblematisk. «Forhandlet 

eksklusjon» kan en snakke om her, og det er i dette modell 2s begrensninger viser seg (Callon, 

1999, s. 87). Forhandlet eksklusjon handler om at noen får ta del i debatten, mens andre 

ekskluderes. Hvordan skal en avgjøre hvem som representerer hvem, og hvem skal 

inkluderes? Dette er kritiske spørsmål som må stilles her, selv om eksklusjonen ikke er total, 

så er det naivt å tro at ulike aktører får ta del i debatten på like vilkår. Heller ikke i modell 2 

får lekfolk være en del av produksjonen av vitenskapelig kunnskap, men her skjer det på en 

mer varsom og pragmatisk måte. Risiko i denne modellen er et spørsmål om identitet, og det 

handler om frykten for at ens kunnskap og erfaringer ikke skal lyttes til eller tas med i 

betraktning. Denne frykten kommer primært fra lekfolk, og går ofte konkret ut på at 

beslutninger som angår dem skal tas uten at de blir hørt. Som eksempel nevner Callon (1999) 

vindyrkere i Marcoule regionen i Frankrike. Denne regionen var en av de mulige 

lokaliseringene av en plass for radioaktivt avfall, og vinbøndene fryktet at deres bekymringer 

for å kunne miste markedet i Japan hvis avfallet ble lagret i regionen, ikke skulle bli hørt. Selv 

om høringsinstitusjonen gir lekfolk tilgang til å komme med innspill, er det langt ifra gitt at 

det de kommer med blir tatt hensyn til når beslutninger til slutt skal fattes – og stemmene er 

mange. Det er heller ikke gitt at ekspertuttalelsene og kunnskapen ekspertene kommer med 

blir lyttet til.  

2.3.3 Modell 3 

Den tredje modellen Callon (1999) presenterer heter «The co-production model», og som 

navnet tilsier så handler det her om samproduksjon av kunnskap, det vil si at lekfolk aktivt tar 

del i produksjonen av kunnskap som angår dem. Rollen lekfolk, eller ikke-spesialistene, har 

som «medprodusenter» av kunnskap, som forskernes likemenn, står med andre ord helt 



26 
 

sentralt i denne modellen. De to formene for kunnskap, standardisert universell kunnskap på 

den ene siden og kunnskapen som også omfatter komplekse lokale situasjoner på den andre 

siden, er i denne modellen i et konstant spenningsforhold som resulterer i en sterk 

kunnskapsdynamikk. Enklere sagt så ser en her på kunnskap som er et felles produkt av èn 

eneste prosess hvor både spesialister og ikke-spesialister arbeider i tett samarbeid. I modell 2 

handler lekfolks deltagelse om å berike ekspertisen, men her ser en på prosessen med 

samproduksjon som gjensidig berikende. For å få et riktig bilde av hva dette i praksis dreier 

seg om er det her helt nødvendig å trekke inn et eksempel. Callon (1999, Callon og 

Rabeharisoa, 2003) har sett på dette gjennom å studere hvordan pasienter som lider av sjeldne 

sykdommer, samler inn store mengder data om sykdommen sin, og etterhvert ender opp med 

å arbeide sammen med forskere. En gruppe pasienter som lider av en sjelden muskelsykdom 

som det finnes liten dokumentert kunnskap om, går sammen og samler inn en mengde data 

gjennom å fordype seg i eksisterende litteratur og forskning om sykdommen, ta bilder av 

sykdommen og dens mange forløp, gjennomfører spørreundersøkelser av pasientene, og en 

rekke andre metoder hvor de opererer på linje med forskere og til og med får publisert enkelte 

funn i anerkjente medisinske tidsskrifter. Pasientene som deltar i dette innehar kunnskap om 

sin egen kropp og sykdomsforløpet slik de har kjent det på kroppen, og dette er utvilsomt 

kunnskap som forskerne mangler. På den måten så bidrar pasientene med helt unik kunnskap 

som også kan være med på å gi forskningen som produseres et mer menneskelig aspekt.  

«The knowledge produced by laboratories is just as crucial as in Models 1 and 2, but it is 

framed, fed by the actions of lay people and by the flow of knowledge and questions they 

formulate» (Callon, 1999, s. 91). Dette handler med andre ord ikke om at pasienter/berørte tar 

over den rollen forskerne alltid har hatt, men om at de forener seg og inngår et samarbeid med 

forskerne. Laboratoriet har altså fortsatt en viktig funksjon, men kunnskapen er samprodusert 

med lekfolk, her direkte berørte parter i form av pasienter, og av spørsmålene de stiller. For å 

komme til dette punktet er annerkjennelse et viktig stikkord, for i det hele tatt å kunne ta del i 

prosessen med utvikling av ny (vitenskapelig) kunnskap, må pasientene ha oppnådd 

legitimitet gjennom først å ha fått annerkjennelse for kunnskapen de bidrar med. Samarbeid 

mellom eksperter og lekfolk er ikke nødvendigvis så uvanlig, men det spesielle her er måten 

de samarbeider på, det er et tett og stabilt samarbeid, hvor premissene for samarbeid ikke er 

utformet av ekspertene alene. Som deltagere i en prosess hvor produksjonen og spredningen 

av kunnskap er kollektiv, så opplever ikke gruppen av berørte forholdet til forskerne som 

preget av tillitt eller mistillit, de står nemlig på linje med dem som likemenn (Callon, 1999, s. 
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92). Underveis får den samproduserende gruppen sosial anerkjennelse gjennom det de gjør, 

og med dette så konstrueres ifølge Callon en ny identitet.  

Mens kjernen i modell 1 handler om tillitten lekfolk har til forskerne, så er det i modell 2 

spørsmålet om representativitet som er sentralt. Modell 3 handler derimot primært om 

oppnåelsen av et felles gode, uten at spesielle interesser har dominert denne oppnåelsen. Som 

Callon (1999) også understreker, så avspeiler ingen av disse modellene virkeligheten, men de 

kan være med på å vise hvordan produksjonen av kunnskap skjer på ulike måter, avhengig av 

hvordan ulike aktører tar del i kunnskapsprosessen, og hvordan det påvirker sluttproduktet, 

det vil si avgjørelser som tas og kunnskapen de bygger på. Lekfolks plass varierer i 

modellene, fra å være passive mottagere av kunnskap i modell 1, til å være en del av 

produksjonen slik de er i modell 3. Modellene kan til en viss grad også sies å speile noe av 

endringen som har skjedd i samfunnet hva gjelder synet på vitenskap. Tidligere ble vitenskap 

ansett å produsere sannhet og kunnskap som samfunnet utenfor laboratoriene kunne lære noe 

av, mens det etter hvert har skjedd en dreining ved at spørsmål som tidligere var forbeholdt 

lukkede laboratorier, nå blir gjenstand for offentlige debatter hvor «alle» kan ta del. Men 

samtidig står fortsatt i dag forestillingen om vitenskapelig kunnskap slik den presenteres i 

modell 1, sterkt hos mange.  

Selv om mange STS-forskere, med Michel Callon i spissen, generelt står for et syn om at 

tettere bånd mellom spesialister og lekfolk vil kunne bedre beslutningsgrunnlag i mange saker 

og fremme ny og mer fruktbar kunnskap, så har også modell 3 sine begrensninger. Det vil for 

eksempel ikke være spesielt hensiktsmessig med denne formen for samarbeid mellom 

spesialister og ikke-spesialister på enkelte fagfelt, som for eksempel innen partikkelfysikk. 

Modellene kan ansees å speile en idealisert beskrivelse av eksisterende realiteter. I 

anvendelsen av modellen kan det derfor være hensiktsmessig å se til de konkrete 

kjennetegnene på former for lekfolksdeltagelse, og hvordan det passer ulike realiteter. Det er 

også mulig å finne eksempler fra flere av modellene i ett og samme case.  

2.3.4 Modellene som analytiske verktøy 

Callons modeller kan gi gode verktøy for å studere høringsinstitusjonen, og i hvilken grad 

institusjonen står for samproduksjon eller om det til tross for bruken av høringer ikke finnes 

noen grad av samproduksjon. Modellen kan også anvendes ut over det å sette en gitt bruk av 

høringsinstitusjonen inn i en av de tre «båsene». Går en mer i detalj, så blir det tydelig at alle 

de tre modellene kan være med på å si noe om enhver høringsinstitusjon, uansett hvordan den 

brukes. Det vil si uansett om høringen brukes utelukkende for å legitimere en beslutning (som 
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kan tenkes hvis den brukes av beslutningstakere som i all hovedsak står for det synet som 

fremmes i modell 1), for at kompromisser skal kunne nås og debatten berikes (modell 2) eller 

for å legge til rette for at samproduksjon (modell 3) skal kunne skje.  

Problemstillinger av teknisk og vitenskapelig art (for eksempel hvilke konsekvenser en 

vindpark til havs vil få for det biologiske mangfoldet i havet og for bruken av området til 

fiskeri), vil med utgangspunkt i modell 1, ikke tjenes ved at lekfolk og eksperter kan uttale 

seg om dette offentlig. Selve kjernen i modell 1, tillitsforholdet mellom lekfolk og forskere, 

vil svekkes ved å gi rom for at uenighetene forskere imellom kommer fram i åpne høringer. 

Gjennom å analysere et case ut fra modell 2 – så kan jeg se i hvilken grad lekfolk er med på å 

tillegge elementer fra virkeligheten til laboratorieforskningen, og hvilken betydning dette 

supplementet har. Hvilken betydning har innspillene fra lekfolk på saken og for hvordan 

beslutningstakere vurderer den? Hvordan skiller bidragene fra lekfolk seg fra det ekspertene 

kommer med? Ifølge modell 2 så kommer lekfolk her i en posisjon til å forhandle – på hvilken 

måte ser en dette i et gitt case? Og bidrar faktisk mangfoldet i høringsuttalelsene til å skape en 

mer balansert/nyansert debatt? Hvem får ta del i debatten og på hvilke vilkår, hvordan kan en 

snakke om forhandlet eksklusjon? Kartlegg risiko – det vil si frykten lekfolk har for at deres 

meninger ikke skal komme med. I forhold til modell 3 så kan den brukes analytisk ved å se på 

om det eksisterer noe samarbeid mellom lekfolk og eksperter – og hvordan dette samarbeidet 

kan karakteriseres. Går det så langt at en kan snakke om samproduksjon? Kan en snakke om 

samproduksjon også i tilfeller hvor forholdet mellom ekspertene og ikke-ekspertene er mer 

asymmetrisk?  

2.3.5 Research in the wild vs. Research in the laboratory 

Gjennom artikkelen «Research in the wild» (Callon og Rabeharisoa, 2003), går en videre med 

samproduksjonsbegrepet – co-production – som vi ble introdusert for i Callons (1999) modell 

3. Når lekfolk blir interessenter som tar aktivt del i utformingen av ny kunnskap, slik vi har 

sett, så skapes det ifølge Callon og Rabeharisoa (2003) en ny type forskning, som de kaller 

«research in the wild». «More precisely, our objective is to suggest that it might be fruitful to 

consider concerned groups as (potentially) genuine researchers, capable of working 

cooperatively with professional scientists» (Callon og Rabeharisoa, 2003, s. 195). Dette 

handler om at forskningen endrer karakter i møtet med resten av samfunnet. Når 

kunnskapsproduksjonen går fra å skje i isolerte laboratorier til å skje i samhandling med de 

som har en helt annen type kjennskap til det det forskes på – kanskje gjennom å være 
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pasienter, bønder eller fiskere – så endres resultatet ganske radikalt.14 «Research in the wild» 

er med andre ord et navn på den kunnskapsproduksjonen som skjer i modell 3.  

 

2.4 Innramming  

Et begrep som brukes i flere sammenhenger innen STS litteraturen er begrepet «framing», 

eller innramming på godt norsk. Begrepet handler om hvordan en sak, gjerne en kontrovers, 

rammes inn av ulike aktører, og hvordan denne innrammingen er med på å forme saken, 

hvordan den fremstilles, og aktørene som er en del av den. 

2.4.1 Betydningen av innramming og lekkasjer 

Gjennom innrammingen av en sak, så settes en grense hvor samhandling mellom aktørene 

skjer innenfor, mer eller mindre uavhengig av omgivelsene og konteksten saken står i. Callon 

(1998, s. 4) refererer videre til Goffman (1971) og hans bilde av prosessen som en todelt 

prosess. På den ene siden så klarer aktørene å bli enige om hvilke rammer deres handlinger 

skal finne sted innenfor, og de mulige alternativene og utfallene som er åpne for dem. På den 

andre siden så er prosessen når innrammingen skjer sterkt knyttet til «verden utenfor» – 

gjennom ulike fysiske og organisatoriske redskaper (Callon, 1998, s. 5). Disse redskapene 

som Callon kaller det, utgjør sammen et sentralt referansepunkt som prosessen med 

innramming kan skje innenfor. Det vil si at en har to dimensjoner av «framing»; den ene 

handler om aktørenes gjensidige enighet om å ha en lukket situasjon, mens den andre handler 

om tilknytningen til omgivelsene, som jo er tilstede hele tiden – og de produktive lekkasjene 

som kan sies å følge disse (Callon, 1998, s. 6). Produktive lekkasjer er lekkasjer med positive 

ringvirkninger, det vil si uventede virkninger som gir positive effekter. Selv om en trekker et 

skille mellom aktørene på innsiden som utformer rammeverket, og de som står utenfor, så er 

det allikevel et stort nettverk av tilknytninger til omgivelsene, eller verden utenfor. Det gjøres 

hele tiden bruk av verktøy innad, som har forankring i samfunnet utenfor. Et eksempel her 

kan være kontroversen rundt hvorvidt det bør gis tillatelse til Gruveselskapet Nussir AS å 

etablere et deponi for gruveavfall under vann i Repparfjorden i Finnmark.15 Her kan 

eksempler på noen av verktøyene som benyttes av Miljødirektoratet i behandlingen av denne 

saken være gjeldende lovverk, marinbiologiske rapporter, normer, i tillegg til andre ting som 

muntlig korrespondanse og innspill fra aktører utenfra. Videre så er det gjerne knyttet en bred 

                                                            
14 For mer om dette se Callon, Lascoumes og Barthe (2011).  
15 http://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/hva‐risikerer‐vi‐dersom‐nussir‐faar‐slippe‐gruveavgang‐
til‐repparfjorden‐article29547‐2023.html [Lest 18.02.2014] 
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enighet mellom aktørene innad (innenfor rammen) til forståelsen og meningene som knytter 

seg til verktøyene de gjør bruk av, en forståelse som ifølge Callon (1998) ikke kan sees isolert 

sett, men som også må knyttes til samfunnet rundt.  

Et viktig begrep her er det som omhandler «Overflow» eller lekkasjer som jeg velger å 

oversette det til (Callon, 1998).16 Lekkasje handler om at et tiltak får andre virkninger enn det 

som var hensikten, det kan for eksempel være at et oljekraftverk (Asdal, 2011) ikke bare gir 

strøm og energi, men at det også gir negative ringvirkninger (spesielt) for lokalbefolkningen i 

området hvor de er lokalisert ved at det forurenser lufta. Slike lekkasjer kan imidlertid også 

være av det positive hvis det gir positive effekter for en gruppe det ikke var tilsiktet til. Callon 

(1998) presenterer to ulike tilnærminger ved bruk av begrepet, eller to modeller om en vil. Det 

ene går ut i fra at lekkasjer er unntak, mens innramming og orden er regelen. Dette er en 

tilnærming som trekker et skarpt skille mellom innsiden og utsiden av et gitt rammeverk, og 

hvor lekkasjer må håndteres. Den andre tilnærmingen til dette er stikk motsatt, og handler om 

at lekkasjer og «bi-effekter» er normen, mens den faste innrammingen av en sak ansees å 

alltid være mangelfull og ufullstendig. Uten alle faktorene som eksisterer utenfor aktørene – 

alt fra forventninger til dem, lovverk de må forholde seg til, politiske mål osv., så kan ikke 

samhandlingen mellom aktørene skje. Samtidig så ville hele prosessen med innramming være 

meningsløs hvis en ikke så den i sammenheng med alle disse ytre faktorene. Ifølge denne 

modellen så er en aktørs mål, interesser og vilje (Callon, 1998, s. 8) – og således hennes 

identitet, hele tiden i endring, noe som i sin tur er relatert til at nettverket hun er en del av hele 

tiden forandrer seg. Faste innramminger er svært problematisk, da lekkasjer som kommer kan 

ha mange kilder og ta ulike retninger og former. Et eksempel kan være at det inngår en 

kontrakt mellom et selskap og et universitet om å samarbeide på et spesifikt område. Ifølge 

tilnærmingen som anser lekkasjer som normen, så ligger da rammene for denne kontrakten i 

stor grad i ytre ting; lovverk knyttet til den, eiendomsrettigheter, i tillegg til en del ting som er 

mer eller mindre håndgripelige; konsepter, forskersamarbeid, fysiske materialer. Handlingene 

som skal skje innenfor den gitte rammen forberedes og struktureres av teknikere, forskere, 

utstyret, prosedyrer og rapporter (Callon, 1998, s. 7). Sammen så bidrar alle disse faktorene til 

at aktørene ikke sprer seg eller splittes opp, men derimot holder seg sammen.  

                                                            
16 Selv om det norske begrepet «lekkasje» antageligvis gir en noe annerledes assosiasjon enn det engelske 
«overflow».  
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But—and here we come to the crux of the argument—each of these elements, at the very same 
time as it is helping to structure and frame the interaction of which it more or less forms the 
substance, is simultaneously a potential conduit for overflows (Callon, 1998, s. 7). 

2.4.2 Teorien som analytisk verktøy – analyse gjennom kartlegging av lekkasjer 

For å kunne identifisere hvor lekkasjene kommer fra, og i sin tur betydningen dem får, så må 

en først finne håndfaste bevis for at det faktisk eksisterer en lekkasje. Når dette er på plass, så 

er neste trinn å fastsette hvem som står ansvarlig for at det har skjedd en lekkasje, og så til 

slutt hvem som berøres av den. Det å slå fast hva lekkasjen kommer av kan mange ganger 

være en svært krevende, om ikke umulig oppgave. Trekker en paralleller til økonomisk teori 

så holder det ikke at lekkasjene, eller i denne sammenheng eksternalitetene, stadfestes, det må 

være mulig å evaluere og måle dem også (Callon, 1998). Dette bidrar til at aktørene enklere 

kan forhandle en enighet ved å gjøre kalkulerte beregninger av interessene deres. I praksis er 

det derimot ikke så lett. Bønder hvis avlinger og dyr har blitt utsatt for radioaktiv nedbør, 

besitter som regel ikke ferdighetene eller instrumentene som trengs for å kunne foreta 

målinger, og selv om de hadde det, så kunne de ikke tolket så mye ut av resultatene de fikk, 

de trenger hjelp for å få dette til. Målbare funn er imidlertid sentrale for å kunne inngå 

kompromisser, men disse kan også være med på å forsterke ytterpunkter og å gjøre en 

konflikt mer fastlåst enn den i utgangspunktet er.  

Når kilden og de berørte av lekkasjene er identifisert og beskrevet, og målbare 

sammenliknbare funn er på plass, så kan samhandlingen mellom aktørene innad i rammen 

forhandles om – den kan «re-frames», den kan rammes inn på nytt (Callon, 1998). På dette 

tidspunktet bør de som berøres av tiltaket få ta del i forhandlingene med kilden til lekkasjen, 

forhandlinger de tidligere ble ekskludert fra. Hvis en trekker en tråd fra dette til den norske 

samfunnet i dag, så er det med andre ord nå høringsinstitusjonen blir sentral. Gjennom 

prosessen fra identifisering av lekkasjen til dit en har kommet nå, så har ny kunnskap kommet 

frem og blitt anvendt underveis. Dette skjer primært ved at en tydeliggjør hittil ukjente bånd 

og nettverk som knytter sammen de involverte på måter en tidligere ikke hadde sett. «The 

controversy lurches first one way, than the other – because nothing is certain, neither the 

knowledge base nor the methods of measurement» (Callon, 1998, s. 12). Det å ramme inn en 

kontroversiell sak er en kaotisk prosess. Ikke bare svinger aktørene og interessene deres 

konstant, men også etter at de har trådt inn i debatten klarer ofte ikke enighet å oppnås, verken 

rundt fakta eller beslutninger som skal tas.  
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2.5 Hybride forum og høringsinstitusjonen 

[…] hybrid forums take part in a challenge, […] to the two great typical divisions of our 
Western societies: the division that separtates specialists and laypersons and the division that 
distances ordinary citizens from their institutional representatives (Callon, Lascoumes og 
Barthe, 2011, s. 35). 

Når en snakker om at kontroverser foregår i offentlige rom, hvor et mangfold av aktører, alt 

fra spesialister/eksperter, politikere, lekfolk og andre interessenter kan ta del, så omtales disse 

åpne rommene gjerne som «hybride forum» (Callon, Lascoumes og Barthe, 2011). Her kan 

grupper møtes for å diskutere ulike muligheter og løsninger, grupper sammensatt av et stort 

mangfold av involverte aktører; her møtes både lekfolk, politikere, teknikere og eksperter 

(idem.). Hybride forum kan sies å oppstå spontant, som reaksjoner på lekkasjer. Disse 

spontane reaksjonene kan bli tatt hånd om og formalisert, noe som gjøres blant annet gjennom 

bruken av åpne høringer. Den kanskje vanligste formen for organisering av hybride forum vi 

kjenner til i Norge er høringsinstitusjonen.  

Ved hjelp av verktøy fra Michel Callons modeller for å se på høringsinstitusjonen, kan jeg 

finne ut hva en høring gjør og hva den ikke gjør. Hvordan saken rammes inn og hvorvidt 

lekkasje oppstår, hvordan lekfolk bruker høringen, hva som kjennetegner kunnskapen de tar 

inn i høringen, og hvordan deres kunnskap kan sies å representere en annen type kunnskap 

enn det ekspertene bidrar med, er spørsmål disse verktøyene kan være med å svare på. 

Kommer det noe som kan kalles et felles produkt ut av høringene, eller et felles sett med 

kunnskap, med andre ord, skjer det samproduksjon på noe vis gjennom høringene? Skjer det 

noen form for forhandlet eksklusjon gjennom høringene, er det noen som ikke får slippe til, 

eller som slipper aktørene til på ulike vilkår? Disse spørsmålene kommer jeg tilbake til i 

analysen min. 
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3.0 Metode  

Denne oppgaven består av en kvalitativ case-studie av noen av de pågående kontroversene 

rundt det konsesjonssøkte offshore vindkraftverket Siragrunnen AS, det vil si virkningene 

dette tiltaket er ventet å få på områdene fiskeri og marinbiologi. Ifølge Yin (2003, s. 1) så kan 

case studier være å foretrekke når en har med spørsmål av typen «hvordan» og «hvorfor» å 

gjøre. Et case studie vil si at en studerer en eller et lite antall eksempler av et fenomen, for å 

finne ut av detaljerte nyanser av fenomenet og påvirkninger fra konteksten det står i (Baxter, 

2010, s. 81). Case studier egner seg svært godt til å analysere teoretiske konsepter i en gitt 

kontekst; «Perhaps most important, the case study provides detailed analysis of why 

theoretical consepts or explanations do or do not inhere in the context of the case.» (Baxter, 

2010, s. 82). Kvalitative studier springer ut av akkurat dette (Kvale, 2007, xi), at metode og 

teori skal være relevante for det en studerer. Hvis eksisterende metoder ikke kan brukes på et 

tema eller et fenomen, så tilpasses de eller nye metoder utvikles. En case studie kan absolutt 

bidra med ny informasjon og funn som kan si noe om andre tilsvarende case, men en 

kvalitativ case studie er ikke statistisk generaliserbar på den måten at en kan trekke generelle 

slutninger som kan si noe om et stort felt i sin helhet. I den grad en kan kalle en kvalitativ case 

studie generaliserbar og således overførbar til andre case så handler dette om analytisk 

(teoretisk) overførbarhet.  

 

3.1 Empirisk utgangspunkt 

I denne oppgaven er hensikten med case studien langt på vei å teste ut de teoretiske 

konseptene fra Callon (1998, 1999), og benytte disse til å prøve å finne ut noe om 

høringsrundene i en konsesjonssak. Jeg starter imidlertid med en induktiv tilnærming (Baxter, 

2010, s. 90), det vil si at jeg tar utgangspunkt i empiri jeg har lyst til å se nærmere på, og 

valgte teori etter å først ha satt meg inn i empirien. Det empiriske grunnlaget mitt er primært 

dokumentene knyttet til denne kontroversen, de mest sentrale er disse; konsesjonssøknaden 

(Multiconsult, 2012b), utredning fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012a), bakgrunn for 

utredningsprogram (Olsen og Undem, 2009) og høringsuttalelsene i tilknytning til søknaden. 

Som nevnt er det altså høringsuttalelsene jeg er mest opptatt av å analysere, dette er fordi det 

er gjennom høringen interessenter og berørte parter kan uttale seg, komme med sine 

synspunkter i en sak og legge frem det de sitter på av kunnskap. For lekfolk som fiskerne så er 

denne kunnskapen lokalt forankret gjennom kjennskap til området, for eksperter er den 

kanskje hentet ut gjennom bruk av dokumentert forskning som baserer seg på funn i 
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tilsvarende områder eller på data fra det aktuelle området. Høringsinstitusjonen er også 

ganske unik ved at den skaper en plattform hvor et stort mangfold av aktører får komme til, 

høringene er ikke forbeholdt eksperter eller enkelte grupper, men er åpen for alle med 

interesse i en sak.  

I tillegg har jeg et intervju med saksbehandleren i NVE som behandler søknaden fra 

Siragrunnen, dette skal jeg bare bruke til å supplere det jeg finner gjennom å studere 

dokumentene i saken. I intervjuet kom fram informasjon som var svært relevant og nyttig for 

meg å bruke i oppgaven, spesielt gjelder dette NVEs holdninger til høringsinnspill fra ulike 

aktører i caset Siragrunnen. Intervjuet ble gjort som et «semi-strukturert» intervju (Dunn, 

2010), det vil blant annet si at jeg på forhånd lagde en intervjuguide hvor jeg skisserte gangen 

i intervjuet. Denne guiden delte jeg opp etter de ulike temaene jeg skulle komme inn på, og 

for hvert av temaene så formulerte jeg noen konkrete spørsmål. Styrken ved å bruke en 

intervjuguide (Patton, 2002, s. 349) ligger i at intervjuet da gjerne bærer preg av en samtale 

mer enn en formell setting. Dette var også tilfellet i mitt intervju, etter et par spørsmål 

foregikk resten av intervjuet som en helt vanlig samtale og det ble lett å stille oppfølgende 

spørsmål. Spørsmålene skulle bare fungere veiledende for meg selv og være med på å gjøre 

intervjuet lettere, men i og med at jeg gjennomførte intervjuet i en såkalt «semi-strukturert» 

tone, så innebar det at mange av spørsmålene endret seg underveis ettersom hva 

intervjuobjektet fortalte og nye spørsmål kom til. Som forberedelse til intervjuet benyttet jeg 

en rekke tips hentet fra Yin (2003) og Patton (2002).  

Jeg har også valgt å bruke de to havvind rapportene «Havvind – forslag til 

utredningsområder» (Bartnes mfl., 2010) og «Havvind – strategisk konsekvensutredning» 

(Nybakke mfl., 2012). Disse to rapportene omtaler ikke Siragrunnen-caset, men er allikevel 

relevante, da det i utvelgelsen av fem områder som vurderes som egnet for åpning til havvind 

i rapporten fra 2012 har blitt foretatt mange av de samme vurderingene som gjøres når NVE 

vurderer konsesjonssøknader på havvind. Disse rapportene kan også være med på å si noe om 

hvordan NVE går fram når de skal vurdere hvilke områder som egner seg for havvind, og 

hvilke typer kunnskap de gjør bruk av for å komme fram til egnede områder. Flere av 

områdene har mye av den samme problematikken knyttet til seg som det jeg ser i 

Siragrunnensaken, spesielt hva gjelder virkninger av havvindanlegg for fiskeri og 

marinbiologi. I tillegg så går en del av kritikken i høringsuttalelsene til søknaden fra 

Siragrunnen Vindpark på det at Siragrunnen ikke er en del av havvindrapportene, og derfor 

ikke burde gis konsesjon. Dette kommer jeg også litt inn på.  
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3.2 Teoretisk grunnlag 

Det teoretiske grunnlaget for oppgaven min springer ut av STS feltet, og baserer seg noe på 

Venturinis (2010) anbefalinger og tips for å studere kontroverser, men først og fremst på 

Callons (1999) tre modeller for forholdet mellom lekfolk og eksperter. Dette er teori som sier 

noe om hva som kjennetegner forholdet mellom lekfolk og eksperter i tre forskjellige 

modeller, og som jeg anser å være nyttig for å finne svar på problemstillingene mine. Videre 

kommer jeg til å bruke teorien rundt «framing» og lekkasjer, også dette fra Callon (1998). 

Sistnevnte teorier kan være med på å si noe om såkalte lekkasjer (det vil si utilsiktede 

virkninger av et tiltak) er normen, og teorien rund «framing» kan hjelpe meg å kartlegge 

endringer som har skjedd gjennom caset.  

 

3.3 Arbeidet med masteroppgaven 

Overgangen fra å pugge til en skriftlig eksamen hvor alt pensum er gitt, til i masteroppgaven å 

arbeide helt selvstendig og finne fram til alt stoff på egen hånd, med hjelp fra veilederen, har 

vært stor, og det har vært en bratt læringskurve. De første månedene brukte jeg mye tid på å 

lese meg opp på dokumentene saken og på å skaffe meg en oversikt over aktørene som er 

involvert og de utallige argumentene og standpunktene til disse. Det konsesjonssøkte 

prosjektet Siragrunnen Vindpark er et omfattende prosjekt, og det samme gjelder 

saksbehandlingen i NVE som involverer lovverk, prosedyrer og en rekke ulike 

vurderingskriterier. Planene endret seg mye underveis, og først på nyåret (2014) var jeg i gang 

med selve skrivearbeidet. Det var først når jeg var godt i gang med skrivingen at jeg «så» 

oppgaven mer – og hva jeg ønsket å finne fram til.  
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4.0 Saksbehandling, søknad og høringsrunder 

 

4.1 Kontroversene rundt Siragrunnen vokser fram 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for det som den senere analysen min bygger videre på. Da 

det er høringene jeg har fokus på i denne oppgaven, kommer jeg også til å vektlegge 

høringene her. Jeg starter her med å gi en innføring i hvordan saksbehandlingen i Norges 

vassdrags og energidirektorat foregår, dette er det viktig å vite noe om for å bedre kunne 

forstå hvordan prosessen forløper seg når det søkes konsesjon til å bygge vindkraftverk, og 

således rammene som høringsinstitusjonen er en del av. Dette er en kompleks prosess, og for 

å kunne finne ut av mulighetene høringsinstitusjonen gir til å påvirke må en ha noe kjennskap 

til andre forhold i prosessen som også er med på å påvirke utfallet av en konsesjonssøknad. 

Andre forhold kan virke inn ved at betydningene av høringene endres til å vektes mindre eller 

mer når NVE skal fatte et konsesjonsvedtak. Her kommer jeg også litt inn på hvordan 

høringene kan være med på å forskyve eller endre en sak. Hvis en sak går fra å handle om èn 

ting til å handle om noe annet etter hvert, kan det tenkes at denne forskyvingen i sin tur også 

påvirker NVE ved at det etterhvert som saken forløper også skjer en forskyvning i 

vektleggingene og prioriteringene NVE gjør i behandlingen av en gitt sak.  

Videre så oppsummerer jeg Siragrunnen-saken ved å starte med en gjennomgang av hva 

Siragrunnen AS har søkt om, og så gjør jeg rede for motstanden mot prosjektet slik den har 

kommet i de to høringsrundene som har vært. Her er det i all hovedsak tre ting jeg kommer til 

å vektlegge, nemlig konsekvensene for marinbiologi, for fiskeri og søknaden i forhold til 

andre planer og rapporter.17 Det er på kontroversene på disse områdene, og uttalelsene som 

har kommet gjennom høringene på akkurat disse som kan si noe om hvordan lekfolk og 

eksperter bruker høringene, og hvordan kunnskapen fra hhv eksperter og lekfolk skiller seg 

fra hverandre. Hva gjelder søknaden i forhold til andre planer og rapporter så går det blant 

annet på hvordan Siragrunnen som område for havvind vurderes opp mot de utvalgte 

områdene i havvindrapportene (Siragrunnen er nemlig ikke blant disse, se siste avsnitt). I de 

siste avsnittene tar jeg for meg disse havvindrapportene mer i dybden, hovedsakelig for videre 

å kunne se hvilken rolle lekfolk her har hatt når 5 områder i disse rapportene har blitt valgt ut 

                                                            
17 Med denne vektleggingen velger jeg også bort andre forhold som har vært kontroversielle rundt Siragrunnen 
AS sine utbyggingsplaner, blant annet har påvirkningen for fugl, turisme, friluftsliv og miljø vært gjenstand for 
kritikk fra flere høringsinstanser. Jeg valgte bort disse fordi de ikke er unike for havvind, men også er å finne for 
landbaserte vindkraftprosjekter, i tillegg til at jeg hadde lyst til å se litt mer på fiskeren (som lekfolk) og hvordan 
han kan ta del i en slik kontrovers.  
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som egnet for havvind. Men jeg kommer også til å trekke fram disse rapportene i analysen for 

å se hvordan NVE har vurdert innspill fra eksperter når de har besluttet hvilke områder som 

kan karakteriseres som egnet for havvind.  

 

4.2 NVE – saksbehandlingsprosessen 

Norges vassdrags og energidirektoratet (NVE) har i mange år hatt hovedansvaret for 

forvaltningen av Norges vann og energiressurser. Herunder ligger også ansvaret for å 

samordne arbeidet med innkomne meldinger og søknader som kommer om konsesjon til å 

bygge og drive vindkraftanlegg til havs. Behandlingsprosessen av slike saker følger som regel 

et fast mønster og skjer i tråd med en rekke lover og forskrifter, selv om alle saker er ulike – 

og mange vurderinger gjøres ut ifra skjønn.18 Når det gjelder vindkraftverk, så er saksgangen 

stor sett den samme for havbaserte vindkraftverk som for landbaserte, selv om 

interessekonfliktene og en del andre faktorer er forskjellige. Et skille settes gjerne ved 

grunnlinjen, som er en linje trukket langt de ytterste holmene og skjærene langs hele 

norskekysten, da vindkraftverk til havs utenfor denne omfattes av havenergiloven. Så fremst 

et planlagt anlegg for produksjon av elektrisitet energi er på 1000 V eller mer, så må det søkes 

konsesjon for å få lov til å bygge og drive det (Jf. Energiloven [ENL] 2013 § 3-1). Prosessen 

starter med at tiltakshaver, det vil her si den som planlegger å bygge et vindkraftanlegg, her 

Siragrunnen AS, sender en melding til NVE om prosjektet, så fastsettes et utredningsprogram 

for prosjektet, hvorpå en søknad med tilhørende konsekvensutredning utarbeides og leveres 

NVE. Etter dette følger NVEs saksbehandling, og etter vedtak er fattet – at konsesjon avslås 

eller innvilges – så kan dette eventuelt påklages olje- og energidepartementet.19 Denne 

prosessen skal jeg se litt nærmere på.  

4.2.1 Melding                Utredningsprogram               Søknad med KU                Vedtak  

I meldingen gis en skisse av den foreløpige planen og utformingen av prosjektet, i tillegg til et 

forslag til utredningsprogram. Denne meldingen skal danne grunnlag for en 

konsekvensutredning som skal foreligge sammen med konsesjonssøknaden. Meldingen er ofte 

den første kjennskapen offentligheten får til et planlagt prosjekt, og utformingen av denne kan 

på den måten være av stor betydning. «Informasjonen i meldingen skal danne et grunnlag for 

de berørte interesser til å komme med kommentarer og bidrag til utformingen av 

                                                            
18 NVE http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Vindkraft‐2/Saksgang/ [Lest 09.01.14] 
19 www.nve.no [Lest 07.03.2014], OED, 2012. 
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konsekvensutredningsprogrammet» (Siragrunnen AS, 2007, s. 4). Meldingen legges så ut til 

høring, slik at høringsinstansene kan komme med innspill og forslag til hva som bør være 

med i den videre konsekvensutredningen (KU). Gjennom meldingen kommer tiltakshaver 

som nevnt også med forslag til hva som bør være med i utredningsprogrammet, som er et 

detaljert program for hva som bør komme fram av søknaden og tilhørende 

konsekvensutredning.20 «I dette utredningsprogrammet skal NVE spesifisere og avgrense 

utredningskravene for direkte og indirekte konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn 

til de forhold som etter NVEs vurdering er vesentlige og beslutningsrelevante» (Olsen og 

Undem, 2009, s. 14). KU som skal følge med søknaden skal redegjøre for de mulige 

virkningene etableringen av vindkraftverket vil ha for miljø, naturressurser og samfunn, både 

positive og negative virkinger skal med her (Olsen og Bjerkestrand, 2012). I tillegg skal det 

komme fram mulige avbøtende tiltak som kan iverksettes for å redusere negative virkninger. 

Etter KU er ferdig, så kan søknaden utformes. Søknaden skal gi en grundig beskrivelse av det 

planlagte prosjektet og resultatet av KU. Søknaden med KU sendes NVE, som legger denne 

ut for høring til aktuelle høringsinstanser, det vil si interessenter og berørte parter, og dette 

blir altså den andre høringsrunden i saken. Underveis i begge høringsrundene gjennomføres 

det også folkemøter og møter med lokale og regionale myndigheter (idem.). Når fristen for å 

komme med høringsinnspill har utløpt, så begynner NVE prosessen med å vurdere hvorvidt 

konsesjon skal innvilges eller ikke. Denne avsluttes med at et vedtak fattes om å gi eller avslå 

konsesjon, hvis konsesjon innvilges så følger ofte vilkår for konsesjonen. Vilkår kan for 

eksempel være at NVE krever at det tas spesielt hensyn til naturmangfold under utforming og 

bygging av et anlegg, for slik å begrense negative effekter tiltaket kan ha for naturmangfoldet 

i området hvor et vindkraftverk bygges. Vedtaket kan så påklages olje og energidirektoratet, 

det kan for eksempel være at berørte parter mener vedtaket er fattet på et mangelfullt 

beslutningsgrunnlag (Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet, 2007).  

4.2.2 Behandlingsprosessen – mange hensyn å ta  

Det er gjennom å se på behandlingsprosessen en kan se hvilke faktorer som er viktig når det 

skal vurderes om et område er egnet for havvind. I og med at det enda ikke er fattet et vedtak 

om hvorvidt det skal tildeles konsesjon til Siragrunnen Vindpark ennå (en beslutning er ventet 

å komme i løpet av våren 2014), så må en se på tidligere avgjørelser NVE har tatt for å se hva 

                                                            
20 http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Vindkraft‐2/Saksgang/ [Lest 09.10.13] 
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som ligger til grunn for beslutningene de tar og avveiingene de gjør. Selv om alle sakene er 

ulike, så er det flere ting som går igjen.  

Generelt så kan behandlingsprosessen på vindkraftsaker – både til lands og til havs – sies å 

handle om en samlet vurdering av fordelene ved prosjektet opp mot ulempene det er ventet å 

medføre. For å kunne veie fordeler mot ulemper, er det imidlertid en rekke forhold som må 

være avklart, for saksbehandlerne handler dette om at beslutningsgrunnlaget må være 

tilstrekkelig (Olsen og Johnson, 2008). Beslutning tas på grunnlag av det som har kommet 

fram av informasjon i sakens gang, gjennom søknad med KU, høringsuttalelser, møter, 

befaringer, mulige tilleggsutredninger, og ikke minst på bakgrunn av NVEs egne vurderinger 

og faglige ekspertise (Olsen og Bjerkestrand, 2012). I tillegg til dette så må NVE forholde seg 

til andre ting som; gjeldende lover og forskrifter, prosedyrer og regler, internasjonale 

forpliktelser, forvaltningsplaner og så videre. Gjeldende lovverk omfatter primært plan- og 

bygningsloven21 og forskrift om konsekvensutredninger.22 Innkomne søknader må holde seg 

innenfor disse lovverkene for å kunne vurderes. I forhold til prosedyrer og regler så handler 

det om at NVE har fastsatte prosedyrer de følger når de vurderer en sak, og regler for hvordan 

de skal gå frem. Internasjonale forpliktelser, spesielt EUs fornybardirektiv og forpliktelsene 

som følger av det, er noe NVE er opptatt av å innfri. Fornybardirektivet23 trekkes frem i alle 

nyere vindkraftsaker hvor konsesjon har blitt innvilget, som et mål det konsesjonsgitte 

prosjektet kan bidra til å nå.24 

En helt sentral del av beslutningsgrunnlaget er den tematiske vurderingen av hvilke virkninger 

et vindkraftverk kan ventes å få. Disse omfatter en rekke temaer, i forhold til vindkraftverk til 

havs så inkluderer det som regel følgende tema (Olsen og Undem 2009, Olsen og Johnson 

2008, Nybakke mfl., 2012): 

- Økonomi, vindressurser og produksjon 

- Nettilknytning og forsyningssikkerhet 

- Landskap og visuelle virkninger 

                                                            
21 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008‐06‐27‐71 [Lest 12.03.14] 
22 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009‐06‐26‐855 [Lest 12.03.14],  
23 Fornybardirektivet er en avtale i regi av EU (Den Europeiske Union) hvor alle EU‐land og EØS land som Norge, 
har gått med på å øke egen produksjon av fornybar energi innen 2020. Landene har ulike mål som er satt ut ifra 
kalkulerte beregninger. For Norge er målet satt til 67,5%, det vil si at vi har et mål om at av vårt totale 
energiforbruk, så skal 67,5% komme fra fornybare energikilder, som for eksempel vannkraft, vindkraft og 
bølgekraft (www.snl.no/fornybardirektivet [Lest 03.04.14]). 
24 http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/ [Lest 07.03.2014] 
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- Naturmangfold 

- Fugl 

- Støy 

- Navigasjon og skipsfart 

- Fiskeri og havbruk 

- Marinbiologi 

- Friluftsliv og reiseliv 

- Luftfart 

- Forsvarsinteresser  

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Virkninger av tiltaket sett sammen med andre vindkraftverk i området  

Alle disse temaene vurderes, noen tema kan være helt uproblematiske mens andre kan være 

svært konfliktfylte og kreve at tilleggsutredninger foretas. Fra sak til sak vil det også variere 

hva NVE vektlegger. Er det søkte tiltaket (vindkraftverket) i et område hvor det er svært 

anstrengt forsyningssikkerhet, det vil si at det er stort behov for strøm, så kan dette veie 

tyngre enn for eksempel hensynet til fugl – selv om en KU kanskje viser at konsekvensene av 

tiltaket kan bli betydelige for fugl. Dette skal vi se nærmere på senere i kapittelet, da i forhold 

til det planlagte vindkraftverket på Siragrunnen.  

4.2.3 Vurderingen av innkomne merknader – høringene skal med 

En viktig del av NVEs beslutningsgrunnlag er høringsinnspill, hvor myndigheter, 

lokalbefolkning, interesseorganisasjoner og privatpersoner kan gi uttrykk for hvordan de 

stiller seg til prosjektet. Ser en på tidligere vedtak NVE har fattet så ser en at de bruker 

høringsinnspill aktivt.25 Gjennom dokumentet «bakgrunn for vedtak» som følger med alle 

vedtakene NVE gjør på vindkraftverk så har gjennomgangen av innkomne merknader og 

høringsinnspill en helt sentral plass. Alle høringsinstansene som har kommet med innspill 

nevnes med navn (med unntak av enkeltpersoner – hvis de er mange), og det innholdet i 

innspillene oppsummeres. Etter hvert som NVE redegjør for konsekvensutredningen som 

                                                            
25 Som Havsul vedtakene; se www.nve.no  
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foreligger i saken, så trekkes også aktuelle høringsinstanser inn under hvert av temaene (fugl, 

marinbiologi osv.), og NVE oppsummerer for hvordan de forholder seg til og eventuelt har 

tatt hensyn til innspillene. Her er et eksempel hentet fra «bakgrunn for vedtak» Avslag til 

havsul II (Olsen og Johnson, 2008a, s. 51): 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har gjennom to uttalelser tatt til orde for at 
faktagrunnlaget som ligger til grunn for utredningene og konklusjonene i disse ikke er gode 
nok. […] Natur og Ungdom/ZERO skriver at de ønsker ytterligere kartlegging/telling av 
fuglebestandene knyttet til Havsul I og II. Organisasjonene […] viser også til 
Berekonvensjonens resolusjon 7.5 som peker på at vindkraftverk må vurderes i forhold til 
områder der trekkende fugl kan være sårbare […]. 

NVE konstaterer at det er forskjellige syn på om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, om 
virkningene for fugl er tilstrekkelig klarlagt og om det skal stilles krav om ytterligere 
utredninger. […] NVE konstaterer samtidig at Møre og Romsdal fylke som regional 
miljøvernmyndighet og Direktoratet for naturforvaltning mener at utredningene er 
tilfredsstillende. NVE konstaterer samtidig at NOF mener at kunnskapsgrunnlaget om 
områdene ikke er godt nok, men at det ikke trengs mer kunnskap for å kunne si at vindparker 
langs kysten av Møre og 1omsdal vil ha store konsekvenser. […] Etter NVEs syn er områdets 
betydning for fugl og konfliktpotensialet tilstrekkelig beskrevet i foreliggende materiale, både 
gjennom konsekvensutredning og innkomne merknader, og NVE vil ikke kreve ytterligere 
utredninger. […] Ytterligere kunnskap vil en først kunne få når et vindkraftverk eventuelt er 
etablert og det gjøres miljøoppfølgingsundersøkelser. 

Her ser en at NVE tar innkomne uttalelser med i dokumentet «bakgrunn for vedtak», men 

dette betyr ikke at alle har blitt vurdert på lik linje. Ifølge NVE (Bjerkestrand, 2013b) så er det 

ikke selve høringsuttalelsene i seg selv som er viktige, men det som kommer fram av 

informasjon i uttalelsene som er viktig. Det er innholdet, den kunnskapen som kommer, om 

det kommer noe viktig som NVE må vektlegge, ikke hvem det kommer fra. Hvis det kommer 

fram en ny virkning, for eksempel for fiskere, som ikke har blitt utredet, så er det et eksempel 

på noe som er viktig å få med slik at dette kan utredes i den videre prosessen. Videre så er det 

den første høringsrunden som trekkes fram som den mest betydningsfulle hva gjelder 

mulighetene til å påvirke den videre utredningsprosessen:  

I begynnelsen av prosessen er det viktig å vite hva vi må finne ut, og derfor er den første 
høringsrunden viktig og da kommer det forslag til hva som må utredes. I den andre runden er 
det, en ting er å se på hvor stor lokal aksept eller motstand er, men de konkrete virkningene er 
viktigst å få fram (Bjerkestrand, 2012b.) 

Når NVE så skal gjøre en totalvurdering, ser de alle ulempene av prosjektet og veier disse opp 

mot fordelene. I tillegg så er det en faktor som de kaller «NVEs egne vurderinger» (Olsen og 

Johnson, 2008) som baserer seg på det NVE sitter på med erfaringer innen vindkraftsaker og 

det de har av fagekspertise. Det viktigste høringene bidrar med er altså å få fram hvilke 

virkninger av et prosjekt som må utredes (i den første høringsrunden), og i andre runde for å 

gi et bilde av hvorvidt det er lokal aksept for prosjektet eller ikke. Oppsummert så er det 
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vanskelig å si helt konkret hvordan NVE kommer fram til et endelig vedtak, det vil variere 

veldig fra prosjekt til prosjekt hvor «skoen trykker», hvilke virkninger som skal vektlegges, 

og hvilke prioriteringer NVE gjør. Det kan da tenkes at høringene blir viktigere i en sak hvor 

den lokale motstanden er stor og det er usikkerhet rundt virkningene, for få fram hvilke 

virkninger et prosjekt er ventet å få og ikke minst kunnskapen om disse virkningene da 

høringsrunden er en stor kvalitetssjekk (Bjerkestrand, 2013b). Hva gjelder mulighetene 

eksperter og lekfolk har til å påvirke selve prosessen (les saksbehandlingsprosessen) og 

således utfallet av den (konsesjon gis eller avslås), så er det i den andre høringsrunden 

(idem.).  

4.3 Siragrunnen Vindpark – fra melding til søknad 

I september 2007 sendte selskapet Siragrunnen Vindpark AS inn melding til NVE med skisse 

av den foreløpige planen for prosjektet Siragrunnen Vindpark.26 Siragrunnen Vindpark er et 

havvindprosjekt som er planlagt lokalisert på et havområde utenfor Jøssingfjorden og Åna, på 

grensen mellom Flekkefjord i Vest Agder fylke og Sokndal i Rogaland fylke. Havområdet er 

en grunne – Siragrunnen – som ligger på mellom 10 og 40 meters dybde, og på det nærmeste 

vil vindkraftverket ligge cirka 1,6 km fra land (Multiconsult, 2012a). Først i 2012 ble den 

endelige søknaden levert, og det er ventet å komme et vedtak fra NVE på denne i løpet av 

våren 2014.  

4.3.1 Den første meldingen  

Da den første meldingen om det planlagte havvindanlegget på Siragrunnen kom i 2007, var 

dette for mange den første kjennskapen de fikk til prosjektet. I denne forhåndsmeldingen 

innleder Siragrunnen AS (2007, s. 3) med å stadfeste to ting; Norge har behov for å redusere 

CO2 utslippene sine og Norge har behov for sikker kraftforsyning de neste årene. Det å bygge 

ut mer vindkraft er en sentral del av løsningen på disse utfordringene. Det satses nå sterkt på 

vindkraft i resten av Europa, og den teknologiske utviklingen på feltet er stor på grunn av stor 

etterspørsel – spesielt fra land som Tyskland og Storbritannia – noe som på lengre sikt vil 

bidra til å redusere, allerede reduserte, priser kraftig. Siragrunnen AS mener at Norge bør ta 

del i denne utviklingen, da vi har stort potensiale for utbygging av vindkraft til havs med vår 

lange kyststrekninger hvor vindforholdene er gode og stabile. Videre pekes det på at norske 

                                                            
26 www.siragrunnen.no [Lest 23.10.13] 
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myndigheter har forpliktet seg gjennom Kyoto protokollen til å øke satsningen på fornybar 

energi – og at norske myndigheter også har gitt utrykk for å ønske å satse på dette. 27   

Den valgte lokaliseringen betegnes som gunstig på grunn av flere ting (Siragrunnen AS, 

2007). Det er gode vindforhold, havdybden er grunn, og plasseringen innenfor grunnlinjen28 

bidrar samlet sett til at prosjektet vil koste mindre enn andre tilsvarende prosjekter. Den 

forventede kostnaden ved å bygge ut Siragrunnen Vindpark ventes å komme «ned mot» 2.2 

milliarder kroner (Siragrunnen AS, 2007, s. 16). Det vil også bli liten grad av konflikt med 

vernede naturområder i parkens influensområde. Tilknytningen til kraftnettet anses å gå greit, 

vindparken utløser antageligvis behov for en ny 132kV kraftledning til Ane-Sira, noe som kan 

løses greit gjennom et samarbeid med det planlagte landbaserte prosjektet Tellenes Vindpark 

om for å finne en felles løsning.29 

Som nevnt tidligere så er hensikten med denne forhåndsmeldingen også at det skal komme 

fram forslag til utredningsprogram. Selv om det fremkommer av meldingen at det må gjøres 

utredninger rundt virkingene tiltaket vil ha på en rekke områder30 – så velger allikevel 

Siragrunnen AS å si noe om det de «vet» så langt om hvordan det forholder seg på flere av 

disse områdene. Vindturbinene vil kunne oppleves som betydelige inngrep, men det er mange 

fordeler ved lokaliseringen til havs, blant annet at det i liten grad vil påvirke noen direkte. Det 

omtales som «ytterst tynt befolket» (idem, s. 6) langs med land innenfor den planlagte parkens 

område. Selve vindturbinene vil bare legge beslag på en liten del av det som på tidspunktet for 

meldingen var et 35 kvadratkilometer stort område, og det forutsettes i meldingen at bruk av 

området som blant annet fiskeplass kan foregå som før. Riktignok nevnes det også at 

eventuelle begrensninger må komme fram av de senere konsekvensutredningene. Videre så 

hevdes det at Siragrunnen har gått fra å være en «moderat» brukt fiskeplass til nå å være en 

lite brukt fiskeplass (Siragrunnen AS, 2007, s. 18); «Det er observert to lokale sjarkfiskere 

med snurrevad som har fiske i dette området som levebrød». Foruten at området er mye brukt 

for fangst av hummer ved bruk av hummerteiner – så kan en av meldingen klart lese at 

Siragrunnen i dag primært brukes av sportsfiskere og turister. I forhold til marinbiologi, det 

                                                            
27 På dette tidspunktet var ennå ikke Fornybardirektivet på plass – et direktiv som senere blir viktig for Norges 
forpliktelser til EU hva gjelder klimagassutslipp, og et høyt prioritert for NVE (Bjerkestrand, 2013a).  
28 Grunnlinjen er en linje trukket mellom de ytterste holmene og skjærene langs hele norskekysten. 
29 Tellenes Vindpark DA fikk innvilget konsesjon 05.11.12 til et vindkraftverk med en installert effekt på inntil 
200MW (www.nve.no [Lest: 06.03.14]).  
30 Disse områdene er; systemutredning (det vil si kraftnett og tilkoblingsmuligheter), landskap, kulturminner og 
friluftsliv, biologisk mangfold, støy, skyggekast og forurensing, fiskeriinteresser, navigasjon og skipstrafikk, 
verneinteresser og ION (inngrepsfrie naturområder), og samfunnsmessige forhold (Siragrunnen AS, 2007, s. 20‐
23).  
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vil si livet i havet, så nevnes det at havgrunnen på Siragrunnen et viktig gytefelt for sild og 

torsk. Tiltakshaver trekker her inn Havforskningsinstituttet (HI), og viser til at kysttorsken og 

torskebestanden i Nordsjøen er sterkt truet og at det faktisk vurderes å innføre et totalforbud 

mot å fiske etter disse inntil bestandene viser tegn på at de er på vei å bygge seg opp igjen. I 

meldingen sies det også at det ikke er påvist at vindparkanlegg til havs påvirker 

fiskebestander negativt annet enn under selve utbyggingen av anlegget -  noe som kan 

tilskrives støy og oppvirvling av bunnsedimenter. Heller tvert imot, så vises det til funn fra 

Danmark hvor stein rundt fundamentene på vindturbinen faktisk kan påvirke positivt ved at 

den fungerer som kunstig rev for enkelte arter. En havvindpark vil videre kunne ha mange 

positive virkninger for samfunnet, ifølge Siragrunnen AS. I tillegg til å antageligvis gi mellom 

10 og 20 årsverk i driftsfasen, så vil de berørte kommunene kunne få store skatteinntekter som 

følge av lokaliseringen innenfor deres kommunegrenser. Men ikke minst så er «[…] viktigste 

samfunnsmessige virkning er at man gjennom vindparken muliggjør utnyttelse av vind som en 

fornybar og ikke forurensende energiressurs, til nytte og glede for de berørte kommuner, 

regionen, og Norge totalt sett» (Siragrunnen AS, 2007, s. 19). 

Fra denne første meldingen kom, og til den ferdige søknaden kom, har det skjedd mye. 

Søknaden bygger på en rekke konsekvensutredninger hvor mange av innspillene fra den første 

høringen er tatt med, og er naturligvis veldig mye mer omfattende hva gjelder å redegjøre for 

de mulige virkningene vindkraftverket vil få og hva Siragrunnen Vindpark AS har tenkt å 

gjøre for å redusere negative virkninger. Søknaden (Siragrunnen AS, 2007) gir også et helt 

annet bilde av selve prosjektet med alle detaljer rundt turbinstørrelser og hvilke arbeider som 

kreves for å få turbinene på plass og koble vindparken til det elektriske nettet.  

Denne meldingen ble så sendt på høring. Dette skjer ved at NVE annonserer det på sine 

nettsiden, og at de sender meldingen til en rekke høringsinstanser som de anser kan ha 

interesse i saken. NVE setter så en frist for når høringen avsluttes, og det som ikke har 

kommet inn av uttalelser til da kommer ikke med. 

4.3.2 Søknaden 

Da søknaden kom hadde prosjektet endret seg en del, og detaljene rundt utformingen var da 

på plass i tillegg til konsekvensutredningene på områder som er ventet å påvirkes av 

vindkraftverket. Vindkraftverket vil ha en total installert effekt på 200MW og en produksjon 

på 700GWh, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til mellom 34000 og 40000 norske 
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husholdninger.31 Det vil bestå av mellom 25 og 67 vindturbiner, hver med en høyde på 

mellom 135 og 215 meter, avhengig av om det velges turbiner med en installert effekt på 3 

MW eller 8MW. Det antas at arealet vindkraftanlegget vil trenge er på 40,5 km2. Det opereres 

med tre ulike alternativer for utbygging, hvor den ene (V1) innebærer et valg av 40 turbiner 

med en effekt på 5MW hver, det andre (V2) innebærer 67 turbiner på 3MW og det tredje 

alternativet innebærer at en velger å bruke 25 8MW turbiner, og disse skal etter planen 

plasseres i et gittermønster. Etter meldingen om prosjektet kom inn ble denne så sendt på 

høring vel et halvt år senere, 22. april 2008, med høringsfrist satt til 23. juni samme år (Olsen 

og Undem, 2009). I mellomtiden ble det i regi av NVE og Siragrunnen Vindpark AS arrangert 

folkemøter i Flekkefjord og Sogndal for å informere lokalbefolkningen om prosjektet. På 

disse møtene ble det klart at motstanden mot prosjektet var stor, og at mange kom til å 

mobilisere for å arbeide for at prosjektet ikke skal bli realisert. Den endelige 

konsesjonssøknaden ble sendt inn i november 2012, med høringsfrist satt til tre måneder 

senere. Endelig vedtak om hvorvidt konsesjon tildeles er altså ventet i å komme i løpet av 

2014, men foreligger ikke per dags dato (09.01.14). Det vil si at konsesjonssøknaden fra 

Siragrunnen er under behandling nå, og at fristen for å komme med innspill har utløpt. Mer 

om hva som framkommer av søknaden 

 

4.4 Høringene  

4.4.1 Høringsinstitusjonen gir nye rammer 

Asdal (2011, s. 108) omtaler høringsinstitusjonen som en «politisk teknologi», som en ved å 

studere nærmere på kan lære mye av om hvordan politikk utformes – og i sin tur hvordan 

beslutninger tas. Selv om bruken av høringer har blitt viktigere de senere tiårene, så kan en 

allerede i naboloven av 1887 og plan og bygningsloven av 1924 (idem.) lese paragrafer som 

gikk på at den som ble berørt av et anlegg på forhånd skulle varsles om det. Saker legges i dag 

ut på høring for at berørte parter, eksperter, fagfolk og interessenter skal kunne komme med 

innspill og meninger, og belyse saken fra ulike ståsteder før beslutninger fattes. Som regel 

kommer ny kunnskap om virkninger og konsekvenser, fram nettopp gjennom 

høringsuttalelsene. Dette er noe av grunnen til at institusjonen også fungerer som et 

                                                            
31 Dette tallet avhenger av hvilke kilder en bruker. Tiltakshaver Siragrunnen AS opplyser om 40000 husstander, 
mens andre kilder opplyser hhv 34000 og 35000 husstander. 
http://www.nrk.no/video/folkemote_om_vindmollepark/BA4D5442208BBFC3/emne/Siragrunnen/ [Sett 
06.03.14] 
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kontrollorgan, noe som bekreftes av NVE: «Hele høringsrunden er en stor kvalitetssjekk» 

(Bjerkestrand, 2013a). 

Avhengig av hvordan høringsinstitusjonen brukes og forvaltes, kan den ifølge Asdal (2011) 

virke demokratiserende og åpnende. Men det som er spesielt med høringsinstitusjonen er at 

den gir rom for aktører utenfor forvaltningen til å komme med sine helt egne vurderinger. Når 

en sak blir lagt ut for høring kan den sies å gå igjennom en transformasjonsprosess (idem.). 

Hvis en ser på hele prosessen fra begynnelse til slutt, så ser en at saken ofte går ifra å handle 

om en ting til å handle om noe ganske annet etter en runde med høringer. Når en sak først 

legges ut til høring så er den allerede formet av de sentrale aktørene, det vil si forvaltningen 

og en eventuell utbygger. De har «bestemt» hva som er viktig i saken, og allerede hva de 

anser som «stridens kjerne». Innsigelsene og innspillene som kommer fram i høringsrundene 

bidrar til å ramme inn en sak på nytt, saken blir «re-presentert» (Asdal, 2011, s. 125). Når 

saken rammes inn på nye måter ender den gjerne opp med å bli en helt annen sak enn det den 

i utgangspunktet var. Med dette går gjerne en sak fra å være en «ikke-sak» til å bli en høyst 

kontroversiell og betent sak. For å forstå hvordan denne endringen skjer, denne 

transformasjonsprosessen, så må en se på hvordan aktørene utenfor forvaltningen tar del i 

saken, og hvordan samhandlingen mellom forvaltningen og disse aktørene foregår. 

Utvekslingene mellom disse foregår kanskje mellom eksperter innad i forvaltningen og en 

motstandsbevegelse. Informasjonen som sendes ut fra «politikkens sentrum», fra 

forvaltningen, returnerer igjen på en bestemt måte.  

4.4.2 Den første høringsrunden 

Gjennom denne høringsrunden kom det inn 21 merknader (Olsen og Undem, 2009), disse 

kom blant annet fra myndigheter lokalt, regionalt og sentralt, interesseorganisasjoner, 

privatpersoner og grunneiere. Av disse kommer det frem en rekke forslag til hva som bør 

være med i konsekvensutredningen og det påpekes av flere instanser hvilke verdier som 

finnes i området. Allerede her ser en at områdets verdi kan knyttes til et stort mangfold av 

forhold. Det kommer frem at Siragrunnen ligger i en viktig trekkorridor for fugl, det har 

verdier knyttet til friluftsliv og reiseliv, det er et område med en rik marinbiologi som bør 

utredes, og det drives et aktivt fiske her.  Hva gjelder virkningene for fiskeri, så nevnes disse 

spesielt av flere høringsinstanser. Lokale myndigheter har i svært liten eller ingen grad 

vektlagt dette, verken Sokndal eller Flekkefjord kommune har noen merknader til det 

foreslåtte konsekvensutredningsprogrammet. Siragrunnens betydning for fiskeri er det 

imidlertid sentrale myndigheter i form av Fiskeridirektoratet (FD) som går grundigst inn på. 
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De stiller seg kritiske til meldingen som kom fra Siragrunnen AS, som de mener er for 

generell og lite utfyllende. De påpeker også at det ikke kommer frem av meldingen hvilke 

konsekvenser valget av Siragrunnen som lokalitet vil få for fiskeriinteressene. Det kommer 

ingen uttalelse fra Norges Fiskarlag eller lokallagene som er tilknyttet dem, som for eksempel 

Fiskarlaget Sør eller Fiskarlaget Vest. På marinbiologi er det Havforskningsinstituttet som 

kommer med det mest detaljerte innspillet, de påpeker at Siragrunnen er et spesielt artsrikt og 

produktivt grunnvannsområde hvor de negative ringvirkningene av et vindkraftverk kan bli 

store. Konsekvenser for livet i havet (les marinbiologien) er også noe Forum for natur og 

friluftsliv Rogaland (FNFR) og Naturvernforbundet i Rogaland nevner. 

4.4.3 Andre høringsrunde 

Etter hvert som søknaden om konsesjon ble sendt inn i 2012, og høringsfristen på denne gitt 

ut 10. februar 2013, kom det inn over 50 høringsuttalelser – fra både enkeltpersoner, 

interesseorganisasjoner, sentrale-, regionale- og lokale myndigheter.32 33 Reaksjonene var 

mange, det var ulike meninger om hvorvidt prosjektet burde realiseres eller ikke, og om 

hvilke konsekvenser det ville få. Jeg kommer her til å trekke fram områdene de 

kontroversielle områdene fiskeri, marinbiologi og havvindrapportene i forhold til 

Siragrunnen. 

Fiskeri og marinbiologi 

Et av de områdene hvor interessekonfliktene har vært størst har vært på fiskeri og 

marinbiologi. Høringen av søknaden viste flere uenigheter her. Hvorvidt det planlagte 

vindkraftverket er forenlig med fisket som drives på Siragrunnen, og hvordan det vil kunne 

påvirke livet i havet lokalt her, har vært omstridt og har fått mye omtale i media.34 På temaet 

«marinbiologi, fiskeri og havbruk»35 ble det utarbeidet en egen konsekvensutredning (KU) 

hvor virkningene et vindkraftverk på Siragrunnen har for disse ble utredet, og denne rapporten 

danner grunnlaget for det som står om temaet i søknaden. Rapporten ble utarbeidet av 

Multiconsult AS36 på oppdrag fra Siragrunnen AS, under ledelse av en fiskeribiolog. I 

rapporten ble det konkludert med at virkningene for marinbiologi, fiskeri og havbruk etter en 

                                                            
32 http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1312&type=56 [Lest 20.03.14] 
33 https://www.oep.no/ [Lest 16.11.13] 
34 http://www.multiconsult.no/Om_Multiconsult/Kompetanse/ [Lest 20.03.14] 
35 Konsesjonssøknad fra Siragrunnen AS 
36 Multiconsult AS er et selskap som driver med rådgivning og prosjektering. De arbeider med en rekke felt, alt 
fra vegprosjektering, til miljøkartlegging og de foretar konsekvensutredninger slik de har gjort for Siragrunnen. 
www.multiconsult.no [lest 24.03.14] 
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totalvurdering er ventet å få «middels negative konsekvenser» (Multiconsult, 2012a, s. 105) i 

driftsfasen og «liten negativ konsekvens» (idem.) under anleggsfasen. Både 

Fiskeridirektoratet (FD) og Havforskningsinstituttet (HI) er kritiske til dokumentasjonen som 

foreligger og måten KU (Multiconsult, 2012b) er gjennomført på, og mener området 

Siragrunnen må kartlegges bedre og at faktiske undersøkelser på stedet bør gjennomføres. Det 

spesielt en gruppe som har uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser et vindkraftverk vil få, 

det er fiskerne, de kaller bygging av fundamenter på Siragrunnen en «rasering»37 av området. 

Siragrunnen har vært en viktig fiskeplass i mange år (Siragrunnen AS, 2007), og utgjør i dag 

en sentral del av inntektsgrunnlaget for mange fiskere i området. Vindturbiner vil gjøre det 

vanskelig å fortsette dagens fiske, som både består av snurrevad-, jukse-, garn-, line- og 

teinefiske.  

Det presenteres også flere avbøtende tiltak i søknaden, som skal bidra til å redusere ulempene 

vindkraftverket kan medføre. Et av disse er en kompensasjonsordning som skal dekke mulig 

inntektstap for fiskere som i en overgangsperiode må gå over til bruk av teiner i stedet for 

garn. Muligheten fiskere har til å omlegge fra garnfiske til teinefiske avvises av FD 

(Høringsuttalelse) som mener at heller ikke teinefiske er egnet å utføre i områder med 

vindturbiner, da også disse kan hektes rundt fundamentene. Teinefiske vil også gi lavere 

inntekter. Disse argumentene underbygges av HI og Norges Fiskarlags (NF) høringsuttalelser, 

som sier at vurderingen av teiner som alternativ er feil.  

Etter planen skal det i forbindelse med vindkraftverket monteres mellom 25 og 67 

vindturbiner (Multiconsult, 2012a) på Siragrunnen, og disse skal monteres og festes i 

havbunnen, noe som medfører en del arbeid som kan skremme bort fisk. Siragrunnen er et 

viktig gytefelt for flere fiskearter, spesielt for Norsk Vårgytende Sild (NVG) (HI, NF, FD, 

2013), og hvilken påvirkning anlegget vil få på disse er uklart. I arbeidet KU for 

«marinbiologi, fiskeri og havbruk» har Multiconsult AS (2012b) tatt utgangspunkt i 

eksisterende data på området, og det er ikke gjennomført noen nye feltundersøkelser på 

Siragrunnen. Konsekvensene for marinbiologien vurderes her som «liten negativ» i 

anleggsfasen, og «liten positiv» i driftsfasen. I forhold til konsekvensene for marinbiologi, 

foreslås det som et avbøtende tiltak å bruke såkalte «reef systems» som er kunstige rev som 

monteres på fundamentene på vindturbinene (Multiconsult, 2012a). Disse skal kunne gi 

positive virkninger for blant annet torsk og hummer og i sin tur øke disse bestandene på 

                                                            
37 Høringsuttalelse Sokndal og Eigersund fiskarlag, s.1  
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siragrunnen, og dette er årsaken til at Multiconsult vurderer konsekvensene på marinbiologi til 

å bli positive. De viser til gode resultater fra Danmark med bruken av kunstige rev, men en 

rekke høringsinstanser sier at kunnskapen om hvilke effekter disse kunstige revene har er 

begrenset, og at de aldeles ikke har så opplagte positive virkninger som det som kommer fram 

i søknaden, manglende dokumentasjon av effektene er noe HI viser til.  

Flere høringsinstanser viser også til at energien som kommer fra vindkraft er ustabil (NMF, 

NF, 2013). I motsetning til elektrisitet fra vannkraftverk, så er ikke elektrisiteten som kommer 

fra vindkraft regulerbar. Det vil si at den kan ikke startes eller stoppes i løpet av noen 

sekunder slik som en kan med de aller fleste vannkraftverk (Olsen og Johnson, 2008). Dette 

betyr riktignok at produksjonen av elektrisitet fra vindkraft er uforutsigbar og varierer 

avhengig av vinden. Dersom en stor mengde vindkraft går inn i systemet, kan det i sin tur 

påvirke kraftsystemet. Det er derfor hensiktsmessig og nødvendig å knytte regulerbar kraft til 

de samme nettene som reservekraft, slik at systemet bedre kan håndtere vindkraft. Hvis da 

andelen vindkraft som leveres inn i systemet blir for stor, så kan dette håndteres ved å holde 

igjen eller skru av vannkraften (idem.).38 

Hensynet til andre planer, og andre samfunnsvirkninger  

Hensynet til andre planer er et av NVEs vurderingskriterier, og dette er et punkt som går igjen 

i mange av høringsuttalelsene. Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak (St. Meld. 37 

2012-2013) slår fast at Siragrunnen ligger innenfor det som karakteriseres som SVO (Særlig 

Verdifullt Område), noe som innebærer at det bør skånes for et inngrep som en utbygging av 

et vindkraftverk i området vil medføre. Her beskrives også Siragrunnen som et område hvor 

gyteforholdene er gode for flere arter fisk, spesielt norsk vårgytende sild (NVG) og som et 

område med gode næringsforhold som benyttes som en samlingsplass for drivende egg, larver 

og yngel. En utbygging på Siragrunnen vil også medføre tap av 2 km2 inngrepsfrie 

naturområder (INON), noe flere naturvernorganisasjoner påpeker.  

En mulig utbygging av vindkraftverk på Siragrunnen vil naturligvis også medføre positive 

ringvirkninger for lokalsamfunnene rundt. Tiltaket er ventet å gi økt sysselsetting og bedre 

kommuneøkonomi som følge av økte skatteinntekter, noe som har fått begge de berørte 

kommunene, Sokndal og Flekkefjord, til å stille seg positive til en utbygging. De understreker 

                                                            
38 Ifølge NVE (Olsen og Johnsen 2008) kan det norske kraftsystemet tåle at opp mot 10% av strømforsyningen 
kommer fra vindkraft uten at det vil påvirke kraftsystemet økonomisk eller teknisk.  
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imidlertid at avbøtende tiltak må iverksettes som planlagt, for å minske ulempene tiltaket er 

ventet å medføre (Flekkefjord kommune høringsuttalelse).  

4.4.4 Havvindrapportene 

Gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk ble det 

bestemt at det skulle fastsettes en nasjonal strategi for elektrisitetsproduksjon til havs, primært 

med tanke på vindkraft og andre fornybare energikilder til havs. Som en del av denne 

strategien kom etter hvert Havenergiloven i juli 2010 (Nybakke mfl., 2012). Med 

utgangspunkt i denne ble det nedsatt en direktoratsgruppe bestående av Oljedirektoratet, 

Direktoratet for Naturforvaltning39, Kystverket og Fiskeridirektoratet – under ledelse av NVE, 

som skulle finne ut hvilke havområder som egner seg for vindkraft. Dette resulterte i 

rapporten «Havvind – forslag til utredningsområder» (Nybakke mfl., 2012). Som det kommer 

fram gjennom høringsbrevet, et brev som ble sendt ut til alle høringsinstansene den 

04.01.2013, så omtales denne rapporten som en «grovsiling» av norske havområder egnet for 

etablering av vindkraftverk. Gjennom rapporten foreslås det 15 områder for videre 

konsekvensutredning, og det kommer forslag til et program for den videre strategiske 

konsekvensutredningen av disse 15 områdene.40 

Rapporten (Nybakke mfl., 2012) går relativt grundig inn på hvordan arealbruken i norske 

havområder er i dag, og går blant annet i detalj inn på hvordan fugl og fisk er utbredt, og 

hvordan fiskeri legger beslag på de 15 havområdene de har valgt ut, hvordan skipstrafikken 

arter seg osv. Virkningene mulige vindkraftverk til havs vil ha for de ulike arealbruks, - og 

miljøinteressene sies det imidlertid svært lite om, men det vises som nevnt til hvilke temaer 

som bør utredes videre i den strategiske konsekvensutredningen (idem.). 

Gjennom rapporten «Havvind – forslag til utredningsområder» (Bartnes mfl., 2010) ble altså 

15 områder, ansett å være egnede arealer for utbygging av vindkraftverk til havs, identifisert. I 

2012 kom NVE med en oppfølging til denne – «Havvind – Strategisk konsekvensutredning» 

(Nybakke mfl.) (heretter referert til som SKU) hvor den samme direktoratsgruppen under 

ledelse av NVE kartlegger arealbruksinteressene i disse 15 områdene. Målet for denne 

                                                            
39 Nå heter det Miljødirektoratet etter en sammenslåing av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Klima‐ og 
forurensingsdirektoratet (Klif). www.miljodirektoratet.no [Lest 03.04.14] 
40 Rapporten omfatter temaene kraftproduksjon, kraftsystem og marked, forholdet til lovverk, planer og 
verneområder, naturmiljø (herunder sjøfugl, fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn), nærings‐ og 
samfunnsinteresser (herunder fiskeri, havbruk og petroleumsinteresser, skipsfart, kulturmiljø, landskap, 
friluftsliv, reiseliv, forsvaret, næringsliv og sysselsetting og annen arealbruk), risiko, samlede virkninger, og 
virkninger for andre land (Nybakke mfl., 2012, s. 11). 
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strategiske konsekvensutredningen var ifølge Bartnes mfl. (2010, s. 6) «[…] å fremskaffe 

beslutningsrelevant kunnskap om utredningsområdene. Dette skal gi et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag for å gi anbefalinger om åpning av områder for konsesjonssøknader om 

utbygging av havvindkraft.» Etter arbeidet med SKU var fullført, kom NVE med en 

anbefaling om at fem av de 15 områdene prioriteres åpnet for konsesjonssøknader, og disse 

områdene var Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen – Sørøya 

nord. Disse områdene ble valgt ut etter en helhetlig vurdering hvor de ble ansett å ha de beste 

såkalte teknisk-økonomiske forholdene, samtidig som de samlede konsekvensene ble vurdert 

å være «akseptable» (Nybakke mfl., 2012, s. 10).  

Teknisk-økonomiske forhold handler om hvor tekniske og økonomisk egnet et område er. 

Den økonomiske egnetheten vurderes ut fra de samlede forholdene som påvirker hva 

kostnaden i et prosjekt blir, og omfatter blant annet den totale mengden kraft som er beregnet 

å kunne produseres gjennom prosjektets levetid, noe som igjen avhenger av metrologiske 

forhold, avstanden til egnet nettilknytningsområde og havdybdene på de ulike 

utredningsområdene. Når det kommer til hvor teknisk egnet et område er, så har det blitt 

vurdert ut ifra de fysiske og geografiske forholdene, og hvor moden teknologien er antatt å 

være i et 2020 perspektiv. Videre så har også områdenes muligheter for nettilknytning, den 

lokale nettkapasiteten i området og fleksibiliteten – altså muligheten til å foreta endringer i 

turbinplasseringer innad områdene – vært med i vurderingene hva gjelder områdenes tekniske 

egnethet (Nybakke mfl., 2012, s. 8-9).  

Vurderingene av de samlede konsekvensene en utbygging av havvind vil ha i de ulike 

områdene har omfattet konsekvenser for naturmiljø og for en rekke nærings – og 

samfunnsinteresser. Under naturmiljø, har det blitt gjennomført utredninger for sjøfugl, fisk, 

sjøpattedyr og bunnsamfunn. Nærings – og samfunnsinteresser omfatter petroleumsinteresser, 

skipstrafikk, fiskeriinteresser, landskap og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, reiseliv, 

forsvarets interesser, luftfartsinteresser, verdiskapning og sysselsetning, og metrologiske 

radarer.  

I havvindrapporten (Nybakke mfl., 2012) kom NVE altså med anbefaling om fem områder de 

mener bør åpnes for vindkraft til havs. Siragrunnen er ikke blant disse områdene, noe som 

ifølge flere høringsuttalelser tilsier at Siragrunnen ikke er egnet for havvind.41 Både HI og FD 

viser til denne rapporten og vurderingene som er gjort i den for å komme fram til fem 

                                                            
41 Dette kommer jeg nærmere inn på i kapittel 5 analyse 
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områder, og HI mener de samme vurderingskriteriene bør ligge til grunn når Siragrunnen skal 

vurderes åpnet.  

4.4.5 Oppsummering av høringene 

Ved å se på hvordan de to høringsrundene skiller seg fra hverandre er det flere ting som kan 

slås fast. Den første høringsrunden bidrar i all hovedsak til å opplyse saken gjennom at det 

kommer forslag til områder hvor virkningene av vindkraftverket bør utredes, men det kommer 

nesten ingen informasjon om de konkrete konsekvensene som kan ventes. Hensikten med den 

første høringen er jo dessuten ikke direkte kunnskapsinnhenting, men å få forslag til områder 

som bør utredes, og det er også det denne høringen i praksis bidrar til. Ifølge NVE (ved 

Bjerkestrand, 2013b) så er det i andre runde viktig å få et bilde av den lokale motstanden eller 

aksepten av det planlagte prosjektet, og dette kommer utvilsomt klart fram i andre høring. Det 

blir tydelig gjennom høringen av søknaden (andre høring) at det er bred motstand fra 

fagekspertisen i HI, så vel som på byråkratisk nivå i FD, i tillegg til mange negative 

høringsinnspill fra enkeltpersoner, Norges Fiskarlag og flere naturvernorganisasjoner og 

interesseorganisasjoner. NVE (Bjerkestrand, 2013b) omtaler også den andre høringsrunden 

som en kvalitetssjekk, og dette er kanskje det viktigste med denne høringsrunden. Fra både 

eksperter og lekfolk kommer det fram mye ny kunnskap gjennom denne runden om 

Siragrunnen og hvordan området brukes, og denne kunnskapen er altså med på å 

kvalitetssikre at saken blir godt nok opplyst.42 Det er altså gjennom det som fremmes av 

opplysninger og kunnskap i denne runden som også får mest betydning for å påvirke utfallet i 

saken, sammenliknet med første høring hvor NVE bare er interessert i å få fram hva som skal 

utredes.  

Gjennom de to høringsrundene kommer det i tillegg fram en rekke mulige virkninger et 

vindkraftverk vil få for fugl, turisme og naturmiljøet i området rundt, som jeg ikke har tatt 

med her. Disse kommer jeg ikke inn på her, fordi jeg har valgt å ha fult fokus på områdene 

fiskeri og marinbiologi.  

 

 

                                                            
42 Se mer detaljer om andre høringsrunde og det som kommer fram i den i kapittel 5 Analyse.  
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5.0 Analyse 

Dette kapittelet består av tre hoveddeler. I første del går jeg i dybden av kontroversene på 

området fiskeri og marinbiologi, i andre del kommer jeg mer inn på den strategiske 

konsekvensutredningen (Nybakke mfl., 2012), og i den tredje og største delen gjør jeg en 

analyse på bakgrunn av teorien fra Callon (1998, 1999). 

Som nevnt i kapittel 1, så kommer jeg her til å vektlegge høringsrundene i tilknytning til 

søknaden fra Siragrunnen AS, og innholdet i disse. Gjennom første del av kapittelet plukker 

jeg opp tråden fra kapittel 4 hvor jeg gikk kort inn på fiskeri og marinbiologien og 

uenighetene som har vært på disse områdene, og går her mer i dybden av hva disse 

kontroversene dreier seg om. Da høringsrundene er den eneste formelle muligheten 

allmenningen, det vil si alle som har interesse i saken, har til å komme med synspunkter og 

innspill og således påvirke utfallet i saken, så er det nærliggende å se på nettopp den. Det som 

kommer fram her bruker jeg også noe av i den siste delen av kapittelet.  

I del to kommer jeg til å trekke inn havvindrapporten «Havvind – Strategisk 

konsekvensutredning» (SKU) (Nybakke mfl., 2012), se på hvorfor Siragrunnen ikke er en del 

av den, og hvordan NVE har forholdt seg til problemstillinger hva gjelder fiskeri og 

marinbiologi gjennom denne. Hensikten med å se på SKU er å se hvordan NVE har vurdert 

problemstillingene på fiskeri og marinbiologi der, og på den måten kunne si noe om praksis i 

NVE for å vurdere disse temaene. Er det for eksempel slik at valgene som har blitt tatt av de 

fem områdene som NVE mener egner seg for havvind utelukkende er basert på egne 

vurderinger i NVE, eller har ekspertise fra andre hold og høringer vært viktige her? Fordi 

havvind er såpass nytt, og det bare er noen få tidligere konsesjonsvedtak på havvindparker, så 

har det vært vanskelig å finne ut hvordan NVE stiller seg på områdene marinbiologi og 

fiskeri. Gjennom havvindrapportene (Bakke mfl., 2010, Nybakke mfl., 2012) har imidlertid 

flere områder hvor det er store utfordringer knyttet til disse forholdene blitt vurdert, og derfor 

er disse nyttige å se på.  

I siste del av kapittelet, del tre, så bruker jeg analytiske verktøy fra Callon (1998, 1999) til å 

se på høringen som har vært i tilknytning til søknaden fra Siragrunnen AS (2007), altså den 

andre høringsrunden. Som det kom fram i kapittel 4, så er det først og fremst gjennom den 

andre høringsrunden kunnskapen om de faktiske virkningene kommer, eller i hvert fall om de 

virkningene mange aktører mener vil komme dersom det bygges et vindkraftverk på 

Siragrunnen. Denne delen utgjør over halvparten av kapittelet, og er også den viktigste, fordi 

det er her jeg finner ut hvorvidt Callons modeller (1999) og verktøyene disse gir kan være 
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med på å «åpne» høringene, og finne ut av hvordan lekfolk og eksperter bruker høringene, 

hvordan kunnskapen fra de to skiller seg fra hverandre og hvordan hhv eksperter og lekfolk 

lyttes til og hvorvidt deres uttalelser i høringene blir brukt. Her kommer også et avsnitt om 

begrepene «framing» og «overflow» (Callon, 1998), hvor jeg trekker en tråd fra disse til 

Callons tre modeller (1999), og ser dette i sammenheng med forhold i caset Siragrunnen. På 

bakgrunn av det jeg finner skal jeg også evaluere modellene til Callon (1999), og hvordan de 

har fungert på mitt case. Helt til slutt i kapittelet gjør jeg en kort oppsummering av det jeg har 

funnet ut.  

5.1 Fiskeri og marinbiologi  

To av de største kontroversene som har vært i Siragrunnen-prosjektet har som sagt vært på 

områdene fiskeri og marinbiologi. Selv om begge disse kontroversene er knyttet til hverandre 

og er unike for havvindprosjekter, så er dette to ganske forskjellige felt. Fiskeri handler om 

den praktiske bruken av Siragrunnen som fiskeområde og mulighetene for å benytte ulike 

typer fiskeredskaper i etterkant av oppsetting av betongfundamenter og turbiner. 

Hovedaktørene gjennom høringene her er Fiskeridirektoratet (FD), som driver med 

rådgivning til Nærings- og fiskeridepartementet, samtidig som de følger opp at lover og 

regelverk utarbeidet av politiske myndigheter blir fulgt. Fiskeridirektoratet jobber på mange 

måter for fiskeriinteressene, og er også et organ som passer på at gjeldende fiskekvoter følges, 

og som arbeider for å få bukt med juks og ulovlig fiske. De kan altså sies å stå på fiskernes 

«side» i stor grad, men den sterke tilknytningen til politiske myndigheter gir større føringer 

for arbeidet deres enn for eksempel fiskeriorganisasjoner. På den andre siden står Norges 

Fiskarlag (NF) som er fiskernes egen fagorganisasjon, og som utelukkende jobber for å 

fremme fiskernes interesser. HI har også en del i sin høringsuttalelse som går på mulighetene 

for å drive fiske på Siragrunnen etter etablering av vindturbiner, men de arbeider i hovedsak 

for å beskytte marinbiologiske interesser, det vil si livet i havet. Videre så har en det lokale 

fiskarlaget som har kommet med egen høringsuttalelse, herunder Eigarsund og Sokndal 

fiskarlag, og ikke minst tre enkeltfiskere som har hver sin uttalelse. Når jeg sier «lekfolk» i 

tilknytning til høringene her og Siragrunnen, så refererer jeg til fiskerne, de lokale 

fiskarlagene og NF. Det er fordi alle disse representerer det jeg kaller «lekfolkskunnskap» – 

kunnskap knyttet til den praktiske utøvelsen av fisket. En rekke lokallag har vært med på å 

utforme Norges fiskarlags høringsuttalelse, deriblant Fiskarlaget Sør, Fiskarlaget Vest, 

Flekkefjord Fiskarlag og også her Eigarsund og Sokndal Fiskarlag. Også Norsk hummerdrift 

AS og Blue Planet (en sjømatorganisasjon) har kommet med uttalelser på fiskeri. 
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Naturvernorganisasjonene, fylkesmenn og kommunene har ikke vektlagt fisket på 

Siragrunnen i sine uttalelser. 

Hva gjelder marinbiologi så er det i motsetning til fiskeri, en akademisk disiplin som handler 

om livet i havet, og hvilken påvirkning et vindkraftverk ved Siragrunnen vil få for blant annet 

fisk som benytter havbunnen og området til å finne mat, til å gyte og til å oppholde seg i 

(Multiconsult, 2012b). HI består av det største forskningsmiljøet på marinbiologi i Norge, og 

det er altså disse interessene de er mest opptatt av å verne om. FD er også veldig opptatt av at 

de marinbiologiske ressursene i havet skal forvaltes best mulig, og har fokusert på dette i like 

stor grad som de har fokusert på fiskeri i sin høringsuttalelse. Det å beskytte det 

marinbiologiske livet og mangfoldet det består av, er imidlertid av stor interesse for fiskerne 

også. Av høringsuttalelsene er det tydelig at Siragrunnens verdi på dette område, og da 

spesielt med hensyn til NVG sild, betyr mye for de som forsvarer fiskernes interesser. Både 

NF og flere privatfiskere trekker fram betydningen av området for flere fiskearter, som svært 

viktig å ivareta, dette er da også uløselig knyttet til muligheten til å faktiske drive fiske på 

grunnen. I motsetning til fiskeri, så er de marinbiologiske konsekvensene av et havvindanlegg 

noe fylkesmennene i både Rogaland og Vest-Agder uttrykker bekymring for i sine 

høringsuttalelser.  

5.1.1 Fiskeri og vindkraft – sameksistens mulig? 

Den kanskje største kilden til uenighet og kontrovers i Siragrunn saken, har ligget rundt 

mulighetene til at det aktive fisket som drives på og ved Siragrunnen kan fortsette. Her har 

konflikten i all hovedsak gått på hvilke typer fiske det vil være mulig å fortsette med etter 

fundamentene og vindturbinene er installert. I konsesjonssøknaden fra Siragrunnen AS 

(Multiconsult, 2012a), tas det utgangspunkt i at vindkraftverket vil få «middels negative» 

konsekvenser for fiskeri i driftsfasen, og «liten negativ» konsekvens i anleggsfasen, altså 

under utbygging. Søknaden vedkjenner at både brukes av aktive og passive fiskeredskaper i 

varierende grad vil påvirkes av vindkraftverket.43 44 Vindturbinene vil påvirke snurrevadfisket 

og hvordan redskapen håndteres under sette- og hivefasen (Multiconsult, 2012b, s. 104). 

Ringnot og snurrevad stod i årene 2001-2007 for hele 70% av fangsten i området på og rundt 

                                                            
43 Konsekvensskalaen som benyttes i vurderingen av hvilke konsekvenser tiltaket får på fiskeri spenner fra «stor 
negativ» til «stor positiv» konsekvens, med «ingen» konsekvens midt imellom. (Multiconsult, 2012b, s. 25.) 
44 Ved bruk av aktive fiskeredskaper er det redskapen selv som fanger inn fisken. Eksempler på slike 
fiskeredskaper kan være trål, not og snurrevad. Ved bruk av passive redskaper er det fisken som enten 
svømmer inn i redskapen eller så lokkes den inn i redskapen. Eksempler på passive redskaper kan være garn, 
line, jukse og teiner (Multiconsult, 2012b, s. 21‐22).  
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Siragrunnen (Multiconsult AS, 2012b). Snurrevadfisket foregår langs ved og inntil kanten av 

Siragrunnen, men fiskefartøyene som utfører dette fisket driver ofte over grunnen når de tar 

inn snurrevaden. Ifølge HI, FD og NF45 (2013), så er strømmen i havet i dette området 

uforutsigbar og til tider sterk, noe som gjør dette fisket vanskelig å kombinere med 

installasjoner på Siragrunnen. Notfisket etter sild og snurrevadfisket, som i all hovedsak er 

etter hvitfisk og flyndrefisk, vil i tillegg til å bli vanskeligere, også bli mer risikabelt ifølge HI. 

Den sterke strømmen øker nemlig faren for at fiskefartøy kolliderer med vindturbiner. FD 

kritiserer KU på fiskeri og marinbiologi for å ha direkte feil og for å kraftig undervurdere 

arealet som kreves for snurpenot, og sier at det «viser mangel på forståelse om bruk og 

operasjon av redskapet» (Fiskeridirektoratet, 2013, s. 4). Fartøyene som driver med snurpenot 

har også svært lav manøvreringsmulighet før nota er om bord igjen, anslagsvis en times tid, 

og på denne timen kan båten drive opptil 5 km avhengig av vindhastigheten. Med andre ord 

anser HI, FD og NF ikke alle de aktive redskapene som mulige å fortsette å bruke i området 

nær Siragrunnen.  

Videre slår konsesjonssøknaden fast at reketrål, jukse og line ikke vil påvirkes av 

vindkraftverket. I dag benyttes imidlertid garn en del på grunnen, og dette fisket vil påvirkes 

veldig negativt, fordi garnene ofte driver med strømmen langs bunnen. Teinefiske etter 

hummer anslås å påvirkes lite til moderat, primært i forhold til arealet fundamentene 

beslaglegger. Dette stiller nevnte høringsinstanser seg bare delvis bak. Garn og teiner settes 

ofte i lenker som gjerne settes i parallelle sett. Strømforhold kan bidra til at disse flyttes over 

store avstander på kort tid, noe som igjen vil si at disse kan hekte seg fast i fundamentene. 

Dette vil gi fiskerne tap av redskaper, men ikke minst så kan det ifølge FD medføre farlige 

situasjoner. Hvis en garnlenke hekter seg fast i et fundament og så slites, vil det føre til det HI 

kaller for «spøkelsesfiske», det vil si at fisk går i de avrevne garnene og råtner der, noe som 

igjen lokker hummer (som det er mye av på Siragrunnen) som så setter seg fast i garnene og 

dør.  

Som et avbøtende tiltak for fiskeri, så foreslår Siragrunnen AS å opprette en 

kompensasjonsordning til fiskerne i en periode hvor det legges om fra fiske med garn, som 

altså er uforenlig med vindturbiner. Ifølge HI (2013) så er mulighetene til å gå over fra garn 

til teiner ikke dokumentert i forhold til det aktuelle området på og ved Siragrunnen, de mener 

videre at det er behov for redskapsutvikling hvis det på sikt skal gå an å kombinere fiskeri og 

                                                            
45 Uttalelsen fra Norges Fiskarlag er utarbeidet i samarbeid med Fiskarlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Flekkefjord 
Fiskarlag og Eigersund og Sokndal Fiskarlag (Norges Fiskarlag, 2013). 
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vindkraft på en god måte. FD (2013) kaller det «urealistisk» å gå over fra garn til teiner, og 

som nevnt over så kommer det også fram at en slik overgang heller ikke vil løse problemene 

knyttet til garnfiske, da mye av den samme problematikken med risiko for hektisk i 

fundamentene også gjelder teinefiske.  

5.1.2 Marinbiologi: Silda på Siragrunnen 

Sameksistens mellom notfiske og vindturbiner lar seg vanskelig gjøre, ifølge HI, FD og NF. 

Den viktigste arten det fiskes etter med not er sild, av totalfangsten på Siragrunnen mellom 

2001 og 2007 utgjorde sildefisk hele 59% ifølge KU på fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 

2012b). Verdien av området for sild ble i denne satt midt mellom «liten» og «middels», og 

KU sier videre at «alle årsklasser av nordsjøsild etter 2001 regnes som de svakeste siden 

sammenbruddet i bestandene på 1970-tallet» (Multiconsult, 2012b, s. 16). 46 Gjennom 

søknaden fra Siragrunnen AS nevnes verdien for sild bare i èn setning, sammen med flere 

andre fiskeslag (Multiconsult, 2012a, s. 103), og det er ingenting i søknaden som tilsier at 

områdets verdi for sild er større enn for andre arter. Siragrunnen vurderes av et bredt utvalg 

høringsinstanser til å være et svært viktig gyte og oppvekstområde for flere arter, på grunn av 

optimale bunnforhold, spesielt antas verdien for Norsk Vårgytende sild (NVG sild) å være 

stor.47 Både HI, Fiskeridirektoratet, og Norges Fiskarlag omtaler konsekvensene for sild i 

detalj i sine høringsuttalelser. Hvordan vil silda påvirkes av boring, grøftegraving og 

nedsetting av betongfundamenter på havbunnen? Silda har strenge krav til bunnforhold når 

den skal gyte, og som Norges Fiskarlag understreker, så kan Siragrunnen være viktig enkelte 

år, da det ikke finnes noen nærliggende områder som egner seg like godt. «Dersom det mot all 

formodning kan bli aktuelt å fylle opp Siragrunnen med sprengstein, betongfundamenter og 

kabelgrøfter, vil de viktige gyteområdene for sild sannsynligvis bli ødelagt, kanskje for all 

framtid» (Norges Fiskarlag, 2013, s. 5). I søknaden er Siragrunnens verdi for artene sild, hyse, 

sei og makrell vurdert som liten til middels. For sild kommer der spesifikt fram i KU for 

fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012b) at konsekvensen for denne arten alene vurderes 

midt imellom «liten» og «middels», og Siragrunnen vurderes å ikke lengre være et viktig 

område for NVG sild.48 Denne vurderingen er HI helt uenig i, og de mener i likhet med 

Norges Fiskarlag at KU undervurderer Siragrunnens verdi som gyte og oppvekstområde. Det 

                                                            
46 På en skala fra «liten» til «stor» verdi, hvor middels stod midt imellom. (Multiconsult, 2012b, s. 17.) 
47 Norsk vårgytende sild er en sildestamme som gyter utenfor Møre og ved kysten av Nordland og Vesterålen i 
perioden februar til mars. Silda legger eggene på bunnen, der de klekker etter ca. tre uker. De nyklekte larvene 
driver med strømmen nordover langs kysten, og driver inn i Barentshavet tidlig på sommeren. Da blir også 
sildelarvene til småsild. http://www.imr.no/temasider/fisk/sild/norsk_vargytende_sild/nb‐no [Lest 07.04.2014] 
48 På en konsekvensskala som spenner fra «liten» til «middels» til «stor» konsekvens.  
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må ifølge HI anlegges et lengre tidsperspektiv, KU vektlegger «nå» situasjonen for mye, men 

Siragrunnen kan igjen komme til å bli et viktig gytefelt for NVG sild. Siden 1990 har HI 

gjentatte ganger observert sildegyting på Siragrunnen. Siragrunnen er «et av de signifikante 

sørlige gytefeltene for NVG sild. I dag er dette potensielt verdens største silderessurs» 

(Havforskningsinstituttet, 2013, s. 6). Det er avgjørende å se bestanden av NVG sild i et mye 

lengre tidsperspektiv enn det KU på fiskeri og marinbiologi gjør (Multiconsult, 2012b); «I 

1997 ble det i løpet av et døgns observasjon estimert 90 000 tonn sild på Siragrunnen» 

(Havforskningsinstituttet i høringsuttalelse, 2012, s.6-7). Fundamenter og graving av 40-70km 

grøfter (Norges Fiskarlag høringsuttalelse) vil ifølge HI gi varige endringer på Siragrunnen 

som sildegytefelt.  

5.1.3 Kunnskapsgrunnlaget under lupen 

I sin KU på fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012), baserer opplysningene på temaet 

«marinbiologi» seg på opplysninger fra nasjonale databaser hos hhv Havforskningsinstituttet 

og (daværende) Direktoratet for naturforvaltning. På temaet «fiskeri» så har de basert seg på 

databaser i HI og FD, i tillegg til direkte kontakt med fiskeriforvaltningen, lokale aktører og 

næringsorganisasjoner, og på bakgrunn av det vurderte Multiconsult datagrunnlaget som godt. 

Den sterkeste kritikeren av KU, kunnskapsgrunnlaget den tar utgangspunkt i og 

konsekvensvurderingene som gjøres i den, er HI. Av alle aktørene er det utvilsomt HI som 

kan påberope seg størst ekspertise og bredest erfaring på fagfeltet marinbiologi. HI er en 

organisasjon som primært driver med forskning for å kunne gi råd til det offentlige om 

akvakultur og økosystemer, og de er direkte underlagt nærings- og fiskeridepartementet 

(NFD).49 Deres samfunnsoppdrag er å «[…]utvikle det vitskaplege grunnlaget for bærekraftig 

forvalting av ressursane og miljøet i dei marine økosystema». 50 Det vil si at HI består av et 

mangfold av forskere og eksperter. Dette kommer også tydelig fram av deres høringsuttalelse, 

som med sine 22 sider er det lengste og mest detaljerte av alle uttalelsene, hvorav nesten 2,5 

sider er litteraturhenvisninger. Her tar HI for seg KU på fisk og marinbiologi punktvis, og er 

gjennomgående kritisk til mangelen på spesifikke undersøkelser rundt faktiske forhold på 

Siragrunnen. Hvis det skulle innvilges konsesjon for å etablere et havvindanlegg så krever de 

at det må følge med vilkår om gjennomføring av dedikerte for-, under-, og etterundersøkelser 

i influensområdet, noe det også foreslås i KU. Stor kunnskapsmangel på en rekke områder 

tilsier ifølge HI at en følger føre-var-prinsippet, men til tross for dette så reiser HI ikke 

                                                            
49 I områdene Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den Norske kystsonen. 
http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/nb‐no [Lest 08.03.2014] 
50 http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/nb‐no [Lest 08.03.2014] 
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innsigelse til søknaden. Det gjør derimot FD, som mener det planlagte vindkraftverket utgjør 

en trussel mot det de kaller et «nasjonalt viktig gytefelt» (FD, 2013, s. 2). FD uttaler at de i all 

hovedsak stiller seg bak det HI har kommet med i sin uttalelse. I likhet med HI så gir FD råd 

til nærings-, og fiskeridepartementet om hvordan fiskeri og akvakulturnæringen bør forvaltes, 

men FD driver i tillegg med kontroll av at lover og regler følges. Også FD har fagkompetanse 

på sitt felt, men de har færre ansatte og driver ikke med så mye forskning som HI gjør, og FD 

er i større grad rettet mot fiskeri enn det marinbiologiske feltet slik HI er.  

Arbeidet med KU på fiskeri og marinbiologi har vært ledet av en fiskeribiolog, John Alsvåg 

som prosjektansvarlig. Kritikken har fra både lokale fiskerlag (Eigarsund og Sokndal 

fiskarlag) og sentrale fiskerimyndigheter (FD) blant annet gått på manglende undersøkelser av 

området hvor vindkraftverket er planlagt. Gjennom utredningsprogrammet (UP) som NVE 

fastsatte etter første høringsrunde, stod det under «7.3 Annen marin fauna» (altså 

marinbiologi): «Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon, eventuelt 

feltbefaring, erfaringer fra andre områder og kontakt med lokale og regionale myndigheter 

og organisasjoner. Vurderingene skal gjøres både for anleggs- og driftsfasen» (Undem, 2009, 

s. 5). Videre ble det under fiskeri fastsatt at «Vurderingene skal bygge på eksisterende 

dokumentasjon, og kontakt med lokalbefolkning, fiskerinæringen, fiskerimyndighetene, lokale 

og regionale myndigheter og organisasjoner» (Undem, 2009, s. 7). Det fastslås med andre ord 

ikke at feltbefaringer må gjennomføres, og Multiconsult har med andre ord foretatt de 

undersøkelsene som UP stilte krav om, og brukt de framgangsmåtene (over) som UP 

fastsatte.51 I forkant av utarbeidingen av UP så ble den første meldingen fra Siragrunnen AS 

langt ut for høring, primært med det mål for øyet at høringsinstansene skulle bidra til å gi 

NVE en pekepinn på hvilke krav UP skulle stille til tiltakshaver. Ifølge Norges Fiskarlag ble 

imidlertid ikke alle de innsendte merknadene tatt med i betraktning når UP ble fastsatt. 

Gjennom «Bakgrunn for vedtak» (Olsen og Undem, 2009) nevnes alle innkomne merknader 

med avsender og hva de har bemerket oppsummeres. To merknader, fra hhv Fiskarlaget Sør 

og Fiskarlaget Vest ble ikke tatt med i fastsettelsen av UP, og nevnes heller ikke i «Bakgrunn 

for vedtak» (idem.). Dette reagerer Norges Fiskarlag på, og sier at NVE ikke synes å ha tatt 

                                                            
51 Under punkt 10 i UP (Undem, 2009, s.6) står det «Fiskeri‐ og havbruksnæringen i planområdet skal beskrives. 
[…] Eventuelle konsekvenser for utøvelse av fiskeri‐ og havbruksnæring, herunder fiske, tråling og oppdrett, skal 
vurderes.». Videre står det under punkt 7 Biologisk mangfold, 7.3 Annen marin fauna at «Det skal gis en kort 
beskrivelse av viktige områder for marine pattedyr, bunndyr, fisk og skalldyr i området. Det skal også gis en kort 
oversikt over viktige habitater, gyteområder, oppvektsområder og foringsområder. Det skal gis en oversikt over 
sjeldne, truede eller sårbare arter, jf Norsk Rødliste 2006, og ansvarsarter som benytter planområdet. […] Det 
skal gjøres en kort vurdering av om vindkraftverket vil kunne ha en positiv virkning som refuge for fisk.» 
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noe hensyn til fiskerne. I styret i Fiskarlaget Vest ble det senere slått fast at «dette har ført til 

at fiskarane sine innvendingar mot etablering av Siragrunnen vindmøllepark ikkje er komen 

med i utredningsprogrammet frå NVE» (Referert fra møte i Fiskarlaget Vest 15.april 2009, 

hentet i Norges Fiskarlags høringsuttalelse, 2012). Norges Fiskarlag trekker dette inn flere 

ganger i sin høringsuttalelse, og mener at det at uttalelsene deres, som var «grundige, og gav 

mange viktige innspill til utredningsprogrammet» (Norges Fiskarlag, 2013, s. 2) ikke kom 

med kan ha resultert i at forhold knyttet til fiskeri og marint biologisk mangfold ikke har 

kommet med. Dette kan igjen føre til at beslutningstakere fatter vedtak på mangelfullt 

grunnlag.  

Til tross for ganske usikre tall hva gjelder antallet fiskere som benytter Siragrunnen, og hvor 

store mengder fisk det fiskes på Siragrunnen, så er ingen av høringsuttalelsene kritiske til 

dette, det nevnes faktisk ikke i det hele tatt som en svakhet ved konsekvensutredningen for 

fiskeri og marinbiologi, selv om flere kommer med andre tall enn hva søknaden fra 

Siragrunnen oppgir.52 53 I forbindelse med innsamling av informasjon i arbeidet med KU for 

fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012b) utarbeidet Multiconsult AS er spørreskjema 

(idem. s. 9) som ble sendt til Fiskarlaget Vest, Fiskarlaget Sør, Møre og Romsdal Fiskarlag og 

Sogn og Fjordane Fiskarlag. Dette var for å hente inn informasjon om hvilke typer redskaper 

som brukes i fisket på Siragrunnen, mengde redskaper, hvilke arter det fiskes, hvor ofte det 

fiskes og andelen av total årsfangst som tas ved Siragrunnen. Ikke et eneste svar lot seg 

innhente, fordi ingen av fiskarlagene ønsket å distribuere spørreskjemaet rundt til 

medlemmene sine (som består av fiskerne som benytter områder rundt og på Siragrunnen). 

Fiskarlaget Sør og Vest begrunnet dette med at de hadde dårlig erfaring med at informasjon 

samlet inn gjennom slike undersøkelser har blitt brukt imot fiskernes interesser. En slik 

undersøkelse kunne dessuten ikke si noe om Siragrunnen som historisk viktig fiskeområde, 

mente de, og dette var også begrunnelsen for Sogn og Fjordane Fiskarlags valg om ikke å 

distribuere spørreskjemaene ut.  

                                                            
52Fiskeridirektoratet har imidlertid uttalt at de har samlet inn fiskeridata fra Siragrunnen og 
området rundt her, og dette arbeidet holder de fortsatt på med. Dette skjer i samarbeid med 
Havforskningsinstituttet, og skal fullføres i løpet av 2014. (FD, 2013, s. 5) 
53 I søknaden uttaler tiltakshaver «I følge Fiskeridirektoratet Region Sør (Bjarne Norman, pers. medd.) er det 
anslagsvis 15 til 20 båter som driver med snurrevadfiske på og ved Siragrunnen. En lokal fisker anslår imidlertid 
tallet på båter i området til mellom 5 og 10.» Disse tallene baserer seg med andre ord på uttalelsene til to 
enkeltpersoner, og hentes ikke fra statistikk eller faktiske opptellinger, noe som tilsier at tallet kan ventes å 
endre seg avhengig av hvem en spør (Multiconsult AS, 2012, s. 103). 
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5.1.4 Et mangfold av aktører, interesser og kunnskap. 

Her kan det være nyttig å ta et skritt tilbake og se litt på hvem de ulike aktørene i saken er. På 

den ene siden har man myndigheter og eksperter, representert gjennom Fiskeridirektoratet og 

Havforskningsinstituttet. Selv om de drar i samme retning som fiskerne, så innehar de 

allikevel ganske ulik kunnskap om området. Ekspertenes kunnskap, spesielt forskerne ved HI, 

baserer seg på dokumentert kunnskap som er framhentet gjennom bruk av vitenskapelige 

metoder, enten det har skjedd under feltarbeid på havet eller gjennom studier i mer lukkede 

«laboratorier». I tillegg til at de tar part i kontroversene som følger Siragrunnensaken, så kan 

HI og FD sies å ha en dobbeltrolle, ved at de også brukes som referanse av tiltakshaver og 

Multiconsult og som grunnlag for konsekvensutredningen for fiskeri og marinbiologi. Den 

samme kunnskapen brukes med andre ord som grunnlag for argumenter på hver side i saken, 

på den ene siden for å underbygge Siragrunnen som et område hvor fiskeriinteressene ikke er 

så betydelige at de ikke er forenlige ved vindturbiner, på den andre siden for å fremheve 

Siragrunnen som et verdifullt område med store fiskeriinteresser som må ivaretas. 

Fiskerne på den andre siden, er her representert gjennom Norges Fiskarlag og de tilhørende 

lokallagene Fiskarlaget Vest, Fiskarlaget Sør og ikke minst Eigarsund og Sokndal Fiskarlag. 

Norges Fiskarlag er en fag- og næringsorganisasjon, som bygger på frivillig medlemskap av 

fiskere, og hvor aktive fiskere er representert i styrer og utvalg. Dette tilsier at de 

representerer den kunnskapen som fiskerne sitter med gjennom den faktiske utøvelsen av 

yrket sitt.54 Det arbeides i Norges Fiskarlag med å fremme fiskernes interesser, blant annet 

gjennom formidling av ulike regelverk de må forholde seg til, og gjennom styrking av 

sikkerheten om bord på norske fiskebåter. Norges Fiskarlag har altså kunnskap om 

arbeidshverdagen til norske fiskere og hvilke utfordringer den kan by på. Det er fiskerne som 

i praksis blir nødt til å forholde seg til vindkraftinstallasjoner hvis det innvilges konsesjon og 

planene realiseres, og som må finne en måte å fortsette å gjøre jobben sin på til tross for 

vanskene det kan by på.  

I tillegg til de nevnte aktørene på høringssiden; HI, FD og Norges Fiskarlag, som utvilsomt er 

de største og mest betydningsfulle, hva gjelder faglig tyngde og størrelse. Men det har også 

kommet inn innsigelser gjennom høringsrunde 2 fra mange andre og noe mindre aktører. 

Ulike interesse- og miljøvernorganisasjoner har protestert på planene og trukket fram 

konsekvensene for fiskeri og marinbiologi. Norges miljøvernforbund (NMF), 

                                                            
54 http://www.fiskarlaget.no/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=137 [Lest 
08.04.2014] 
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Naturvernforbundet i Rogaland (NFR) og Forum for Natur og Friluftsliv Agder (FNFA) har 

alle protestert og reist innsigelse, men i motsetning til de førstnevnte, står bare konsekvenser 

for fiskeri og marinbiologi her som en del av begrunnelsen, da alle tre parallelt fremmer 

konsekvensene for fugl som vel så viktig. En annen ting som også markerer et tydelig skille 

mellom disse, inkludert Eigersund og Sokndal Fiskarlag og de tre «hovedaktørene» på 

innsigelses siden, er fokuset de har i uttalelsene sine. HI, Norges Fiskalag og 

Fiskeridirektoratet har ikke bare et mye mer faglig språk uten bruk av sterke ord, men de har 

også et større fokus på tekniske og vitenskapelige forhold. HI refererer fortløpende til 

vitenskapelige undersøkelser og empiriske funn, hva en «vet» om Siragrunnen og 

marinbiologien der. Norges Fiskarlag er opptatt av hvordan de ulike fiskeredskapene brukes i 

praksis og ser det i sammenheng med mulige vindkraftinstallasjoner, mens Fiskeridirektoratet 

kan sies å stå for en tilnærming hvor de gjør begge deler. I sterk kontrast til vektleggingen av 

praktiske, tekniske og vitenskapelige forhold, så har en Eigersund og Sokndal Fiskarlag, tre 

enkeltfiskeres uttalelser og til dels organisasjonene NMF, NFR og FNF avd. Agder. For de 

førstnevnte så er det verdiene som står i sentrum, og de holder fokus på hvilke uvurderlige 

verdier Siragrunnen representerer, i sine uttalelser. «Siragrunnen ansees […] som en del av en 

blå åker, lik som bonden forvalter den grønne åker» (Eigarsund og Sokndal fiskarlag, 2013, s. 

1). «Siragrunnen er det verst tenkelige stedet å legge en vindmøllepark» (NFR, 2013, s.1) 

uttaler Rogaland Naturvernforbund.  

5.1.5 Avbøtende tiltak 

Skulle Siragrunnen vindkraftverk realiseres, så får dette konsekvenser for fiskeri og 

marinbiologien i området på og rundt Siragrunnen, dette er alle parter enige om. Siragrunnen 

AS (Multiconsult, 2012a) mener at det er mulig å redusere virkningene tiltaket vil ha for 

fiskeri gjennom å legge til rette for en omstilling fra garnfiske til fiske med teiner, og at 

fiskerne kompenseres økonomisk i en overgangsperiode før dette er på plass. Dette er en 

løsning som både ekspertene og praktikerne avviser helt og delvis som vist over, bare HI 

mener en utvikling av fiskeredskaper kan stå som en mulig framtidig løsning på dette.  

For marinbiologi har konsekvensene av en utbygging på Siragrunnen blitt vurdert til «liten 

negativ» konsekvens i anleggsfasen, og «liten positiv» konsekvens i driftsfasen. Dette kan 

synes noe rart, men forklaringen ligger i de foreslåtte avbøtende tiltakene. Siragrunnen AS 

foreslår å etablere såkalte «reef systens» (Multiconsult, 2012a, s. 81), rundt fundamentene på 

vindturbinene. Dette er kunstige rev, som skal være med på å øke andelen bunndyr i tillegg til 

at disse er ventet å ha tiltrekke seg fisk. Dette er en slutning som HI ikke stiller seg bak. De 
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mener derimot at effekten av slike kunstige rev er overvurdert og ikke godt nok dokumentert, 

og at den dokumentasjonen som foreligger ikke kan overføres til å gjelde Siragrunnen da det 

er annerledes bunnforhold der enn ved Doggerbank i Nordsjøen som brukes som 

utgangspunkt (Multiconsult, 2012b, s. 35). De kunstige revene skal også bidra til å gi gunstige 

forhold for hummer, som det er mye av på Siragrunnen. Hummer vandrer lite, og er derfor 

ifølge HI og Norges Fiskarlag svært sårbar for endringer i bunnforhold. Utsetting av 

hummeryngel er også et avbøtende tiltak, som tiltakshaver mener vil bidra til å lokalt øke 

populasjonen av hummer. Dette motstrider HI, som mener det ikke er sikkert hvilke effekter 

det faktisk gir i form av økte hummerbestander. Norsk Hummerdrift AS (2013) mener 

derimot at dette er et godt forslag som kan være med på å doble det mulige uttaket av hummer 

på Siragrunnen.  

 

5.2 Havvindrapportene  

Som nevnt tidligere så kan det altså være hensiktsmessig å se på havvindrapportene og 

hvordan NVE «landet» på fem områder som de valgte å anbefale åpnet for havvind. Disse 

områdene er Sandskallen – Sørøya Nord, Frøyagrunnene, Utsira Nord, Sørlige Nordsjø I og 

Sørlige Nordsjø II. Da det i all hovedsak er gjennom «Havvind – strategisk 

konsekvensutredning» (Nybakke mfl., 2012) NVE gjør avveiningene i forhold til 

arealinteresser og hva som kjennetegner områder de mener egner seg for havvind, så er det 

her denne jeg tar utgangspunkt i. Et viktig skille mellom den ordinære 

konsesjonsbehandlingen gjennom søknader NVE får inn, og vurderingene som er gjort i SKU, 

er at bare i førstnevnte så benyttes høringsuttalelser som en del av kunnskapsgrunnlaget når 

NVE tar beslutninger. Vurderingene som ble gjort og beslutningene i SKU og som resulterte i 

at fem områder ble utvalgt som egnet for havvind, bygget utelukkende på fagrapportene 

tilknyttet SKU og NVEs egne vurderinger. Begge havvindrapportene (Bartnes mfl., 2010, 

Nybakke mfl., 2012) ble lagt ut for høring, men dette synes allikevel ikke å være med i 

grunnlaget for utvelgelsen av de fem områdene.55 Når fiskeriinteressene har blitt vurdert i 

SKU, er dette på bakgrunn av Fiskeridirektoratets rapport (Fiskeridirektoratet, 2012) om 

fiskeriinteressene, rapporten som kartlegger forholdet mellom fiskeri og skipsfart (Smith, 

2012) og NVEs egne vurderinger. Høringene av SKU vil imidlertid ventet å være av 

                                                            
55 En gjennomgang av rapporten (Nybakke mfl., 2012) viser ingen henvisning eller referanse til innkomne 
høringsuttalelser, men det kommer fram flere ganger at vurderingene er gjort på bakgrunn av de ulike 
fagrapportene som har vært utført i tilknytning til rapporten (blant annet Smith, 2012 og Fiskeridirektoratet, 
2012) og på bakgrunn av «NVEs egne vurderinger». 
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betydning når Olje- og energidirektoratet i etterkant skal ta stilling til hvilke områder som kan 

åpnes for søknader.56 Dette tar de stilling til på bakgrunn av SKU og høringer som har 

kommet inn på den. Lekfolk har altså ikke hatt direkte tilgang til å komme med sine innspill 

til SKU, men indirekte har allikevel enkelte fagrapporter gjort bruk av lekfolkskunnskap. Et 

eksempel er FDs fagrapport på fiskeriinteresser, hvor de kontaktet fiskerinæringen for å få 

innspill.  

5.2.1 Siragrunnen utelates i havvindrapportene 

Som nevnt innledningsvis er både NF, HI og FD tunge aktører på sine felt, og det er noe av 

grunnen til at fiskeri og marinbiologi har tatt så stor plass i debatten som det har gjort.  

Havvindrapportene som ble introdusert i kapittel 3, har gjennom høringene flere ganger blitt 

trukket fram i argumentasjonen imot valget av Siragrunnen for å bygge vindkraftverk til havs. 

Den siste av de to rapportene, «Havvind – Strategisk konsekvensutredning» (Nybakke mfl., 

2012) forelå ikke før desember 2012, altså to måneder før høringsfristen på 

konsesjonssøknaden fra Siragrunnen gikk ut, noe som tilsier at kanskje ikke alle 

høringsinstansene var kjent med denne på tidspunktet da høringene ble formulert. SKU lå ute 

til høring samtidig som søknaden fra Siragrunnen. Fiskeridirektoratet, som har vært en del av 

referansegruppen i arbeidet med den strategiske konsekvensutredningen (Nybakke, 2012), 

viser til at det gjennom SKU foreligger tre alternativer til Siragrunnen: Sørlige Nordsjø I og 

II, og Utsira Nord. Etter FDs mening er disse bedre alternativer for havvind enn Siragrunnen, 

da interessekonfliktene knyttet til fiskeri er betydelig lavere i disse.57 Norges Fiskarlag uttaler 

i sin høringsuttalelse at Siragrunnen ble utelatt av arbeidet med SKU fordi området er for 

konfliktfylt (NF, 2013). Dette avkreftet NVE i et møte mellom Norges Fiskarlag, 

Fiskeridirektoratet og NVE (Bjerkestrand, 2013a), årsaken til at Siragrunnen ikke var et av 

områdene som ble utredet i SKU var ifølge NVE at prosessen allerede hadde begynt ut i fra 

den nye energiloven.  

Noe av kritikken som omhandler havvindrapportene går på at det i forhold til Siragrunnen 

ikke har vært foretatt de samme interesseavveiningene som det har på områdene som ble 

konsekvensutredet i havvindrapportene (HI, SABIMA, 2013). Vurderingene som ble gjort i 

                                                            
56 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing‐‐‐havvind‐‐‐strategisk‐
konsekvens/horingsbrev.html?id=711155 [Lest 03.03.2014] 
57I alle de tre nevnte områdene er konsekvensen for fiskeri ved en utbygging av offshore vindkraftverk vurdert 
til 1 – meget små konsekvenser. På en skala på seks nivåer som spenner fra «ingen» konsekvens, og videre fra 
1‐5, hvor 1 er «meget små eller ikke påvisbare konsekvenser» og 5 er «meget stor negativ konsekvens» (SKU, 
2012, s.124‐125) 
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forhold til fiskeriinteresser i SKU ble foretatt blant annet på grunnlag av Fiskeridirektoratets 

rapport om fiskeriinteresser (Fiskeridirektoratet, 2012). Gjennom denne anbefalte FD at 

områdene Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya Nord ikke åpnes for utbygging av vindkraft 

på grunn av de store konsekvensene dette vil påføre fiskeriene her. NVE valgte allikevel å 

anbefale disse områdene åpnet, og gjennom SKU kommer det fram at: 

NVE konstaterer at Fiskeridirektoratet mener at utbygging av området vil ha store 
konsekvenser for fiskeri, men vurderer likevel at det kan etableres vindkraftverk i 
Frøyagrunnene. Konsekvensene kan reduseres ved at kun deler av utredningsområdet vil 
benyttes til vindkraftformål, og ved at det tas særlig hensyn til fiskeri ved prosjektspesifikke 
utredninger og ved detaljplanlegging av et eventuelt havvindanlegg. NVE vurderer at 
konsekvensene for fiskeri også kan reduseres hvis det tillates bruk av passive fiskeredskaper i 
vindkraftverket (Nybakke mfl., 2012, s. 304). 

Nøyaktig det samme kan en lese under «Sandskallen-Sørøya Nord» (Nybakke mfl., 2012, s. 

166). Da den strategiske konsekvensutredningen ble lagt ut for høring kom FD (FD, 2013) 

med sterk kritikk av NVE og vurderingene de foretok gjennom SKU. Det første de påpekte 

var endringer NVE hadde gjort på konsekvensskalaen. Gjennom rapporten på fiskeriinteresser 

(Fiskeridirektoratet, 2012) plasserte FD både Sandskallen – Sørøya Nord og Frøyagrunnene i 

kategori 5 – det vil si meget stor konsekvens for fiskeri, en kategorisering NVE endret på da 

de flyttet begge områdene ned i kategori 4, som altså innebar en lavere konsekvensvurdering. 

Dette begrunnet NVE med at de hadde tatt høyde for avbøtende tiltak, og at det ikke er hele 

områdene som er tatt med som vil bli bygget ut, men bare deler av de. Mulighetene for bruk 

av passive redskaper, slik som garn har også ligget til grunn for NVEs nedgradering av 

konsekvensene. FD hevder imidlertid i sin høringsuttalelse at de tok forholdene hva gjelder et 

havvindanleggs faktiske arealbeslag med i betraktning da de foretok konsekvensvurderingen, 

og også bruken av passive redskaper. Bruken av såkalte passive redskaper, slik som garn, er 

som tidligere avsnitt viser, imidlertid ikke alltid forenlig med turbinfundamenter, noe FD 

understreker. Videre så gjentar FD at de «sterkt fraråder» åpning av de to områdene, og de 

ber om at deres «faglige» konsekvensvurdering benyttes av NVE (FD, 2013, s. 3). Av denne 

uenigheten kan en lese flere ting. For det første så er det tydelig at NVE tar sine avgjørelser på 

et bredt grunnlag, hvor faglig ekspertise slik som FD sin, ikke synes å ha noen særstilling 

foran andre hensyn når de tar beslutninger. Frøyagrunnene er nemlig svært godt egnet for 

utbygging av vindkraft når det gjelder «Kraftproduksjon, teknologi og kostnader», og 

mulighetene for tilknytting til strømnettet er mange (Nybakke mfl., 2012, s. 300). Sistnevnte 

faktor gjelder også for Sandskallen – Sørøya nord. For sistnevnte er også konsekvensene på 

de fleste områder både for naturmiljø og nærings- og samfunnsinteresser vurdert fra ingen 

konsekvens til svært liten konsekvens. Dette området har også et høyt potensiale for nasjonal 
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verdiskapning, det vil si at utbygging av vindkraft her er ventet å gi mange arbeidsplasser – 

anslagsvis 10.000 årsverk over en 25-årsperiode (Nybakke mfl., 2012, s.169), og det samme 

anslaget for arbeidsplasser er gjort for Frøyagrunnen.58 Tyngden til fiskerimyndigheter og 

fagfolk skal med andre ord ikke overvurderes, NVE skal ta en overordnet vurdering hvor 

ulike hensyn veies, og hvor èn stor interessekonflikt (les fiskeri) åpenbart ikke overskygger 

det faktum at sameksistensen med andre næringer er mulig og konsekvensene for naturmiljø 

lave.  

I intervjuet med NVEs Erlend Bjerkestrand (2013b) kom det fram at noe av hensikten med 

SKU er at det skal gå mye raskere å gi konsesjon til selskaper som søker om å få konsesjon til 

å bygge og drive vindkraftverk på de anbefalte områdene i SKU. Hvis de søkes så har det 

gjennom SKU allerede blitt foretatt en konsekvensutredning, og det vil således kreve 

betydelig mindre arbeid med å kartlegge arealinteressene i andre omgang. Dette betyr at man 

kan lese prosessen NVE har foretatt ved utvelgelse av fem områder som de anbefaler åpnet, 

som på mange måter å foregå slik en vanlig konsesjonstildelingsprosess foregår. Også den 

strategiske konsekvensutredningen ble lagt ut for høring, på lik linje med konsesjonssøknader. 

Ved å se hvilke vurderinger NVE har gjort gjennom SKU kan en med andre ord også se 

hvordan de foretar vurderinger i saksbehandlingen av konsesjoner til å drive vindkraftverk til 

havs, blant annet fordi også her må arealinteressene vurderes. Selv om ulike havområder 

representerer til dels svært ulike arealinteresser, så går mye av den samme problematikken 

som drøftes i SKU igjen i Siragrunnensaken, spesielt i de områdene i SKU hvor 

fiskeriinteressene er store.  

Av de fem områdene som ble anbefalt åpnet for konsesjonssøknader, så er Sandskallen – 

Sørøya Nord og Frøyagrunnene de to områdene hvor fiskeriinteressene er vurdert som størst. 

Begge disse områdene er vurdert til 4 på skalaen, det vil si at en utbygging av vindkraft er 

antatt å gi høy konsekvens for fiskeri i disse områdene. 59 Som nevnt så var Fiskeridirektoratet 

en den av referansegruppen i utarbeidelsen av SKU og de kom med fagrapporten på 

fiskeriinteresser som følger SKU (Fiskeridirektoratet, 2012). Videre så er et av de valgte 

områdene Sørlige Nordsjø II, et område hvor konsekvensen for «fisk»60 er vurdert til 3, det vil 

                                                            
58 Hvordan forsyningssikkerheten av elektrisitet i områdene er ventet å bli nevnes ikke i SKU, men er en faktor 

NVE vektlegger i ordinære konsesjonssøknader. 
59 Se fotnote 13.  
60 Fisk er kategorisert under «Naturmiljø» sammen med «miljørisiko, bunnsamfunn, sjøpattedyr og fugl» 
(Nybakke mfl., 2012, s. 330). På konsekvensskalaen så står det under konsekvenskategori 3: «Påvisbar eller 
antatt påvisbar konsekvens. Påvirkningen vil være av en viss varighet. […] Betydelig andel av bestand, årsklasse, 
system eller område blir påvirket» (Nybakke mfl., 2012, s. 378).  
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si middels på konsekvensskalaen. Denne kategoriseringen følger primært av det faktum 

(Nybakke mfl., 2012, s. 336) at området i nordøstlige hjørne overlapper med Norges eneste 

kjente gyteområde for makrell. Hva gjelder sysselsetting så er det for Sørlige Nordsjø II 

vurdert at området kan gi 85.000 årsverk over en 25 års periode (idem, s. 338). Sammen med 

konsekvensene en utbygging kan få for fiskeri i de to områdene nevnt over, så tilsier dette at 

betydelige konsekvenser på disse områdene ikke veier tyngre for NVE enn de antatte 

økonomiske og sysselsettingsmessige fordelene. Ved Siragrunnen (Multiconsult, 2012a) har 

verdiene for marinbiologien blitt satt til «liten positiv», noe som uansett hvilken 

konsekvensskala, står langt ifra de negative effektene konsekvens 3 innebærer. Konsekvensen 

for fiskeri er satt til «middels negativ», noe som også synes å være lavere enn konsekvens 4 

(stor konsekvens) som er satt på fiskeri i områdene Sandskallen – Sørøya Nord og 

Frøyagrunnene. Dette kan med andre ord tilsi at hvis NVE ikke tar høringsinnspillene i 

betraktning, og oppjusterer konsekvensene på fiskeri og marinbiologi, så er det lite som tilsier 

at konsekvensene for disse områdene vil ha noen avgjørende betydning når et vedtak skal 

fattes. Skulle NVE lytte til høringene og det som kommer fram gjennom de som tilsier en 

økning i konsekvensskalaen, så kan det allikevel være at konsekvensene ikke er store nok til å 

påvirke utfallet av NVEs vedtak. Oppsummert så ser ut til at betydningen av høringene blir 

liten, hvis en legger til grunn vurderingene NVE har gjort når de foretok den strategiske 

konsekvensutredningen (Nybakke mfl., 2012) og kom fram til fem egnede områder for 

havvind. Det at NVE også valgte å se bort fra Fiskeridirektoratets sterke fraråding av å åpne 

Frøyagrunnene og Sandskallen – Sørøya Nord bidrar til å styrke denne antagelsen.  

 

5.3 Callons modeller – overførbare til Siragrunnen høringer og SKU? 

For å forstå bedre hvilken plass lekfolk og eksperter har i høringene i Siragrunnensaken og i 

utvelgelsen av de fem områdene som ble anbefalt åpnet for konsesjonssøknader av NVE, så 

skal jeg her foreta en analyse ved å gjøre bruk av verktøy fra Callons tre modeller for 

samspillet mellom lekfolk og eksperter (1999), og teorien som omhandler innramming og 

lekkasje (Callon, 1998). Her vil jeg understreke at av de tre modellene Callon har utformet, så 

er det i hovedsak modell 2 som fremmer det synet som ligger nærmest dagens praksis med 

bruk av høringsinstitusjonen. Dette er fordi det i modell 2 ansees som fruktbart med debatt i 

kontroversielle saker, og at lekfolk således kan tilføye «det menneskelige aspektet» til 

vitenskapen – og fordi høringer gir rom for at ulike typer kunnskap kan sammenliknes og 

kompromisser oppnås. Allikevel velger jeg å trekke inn alle de tre modellene. Jeg kommer til 
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å se hvordan ulike forhold i caset trekker i retning av de ulike modellene, og jeg synes alle tre 

har noe å bidra med i dette henseende. Videre kommer jeg til å evaluere modellene ut i fra 

caset mitt. Her er det viktig å huske på at Callon (1999) utformet modellene på bakgrunn av 

en ganske annen empiri enn det jeg her tar utgangspunkt i. Gjennom flere artikler (Callon, 

1999, Callon og Rabeharisoa, 2003) kan en se at modellene primært brukes opp mot ulike 

pasientgrupper og deres forhold til forskerne/ekspertene i utviklingen av ny kunnskap om 

egen sykdom. Selv har jeg, som nevnt i innledningskapittelet, allikevel vurdert modellen som 

overførbar til et langt bredere spekter av empiri, deriblant mitt valgte case Siragrunnen og 

kontroversene knyttet til dette.  

5.3.1 Ekspertise, tillit og økt kunnskap 

Modell 1 handler kort oppsummert om at skillet mellom vitenskapen og allmenningen bør 

opprettholdes, da vitenskapen representerer objektiv og «sann» kunnskap som skal bidra til å 

opplyse allmennheten. Sentralt i denne modellen er tillitsforholdet mellom eksperter og 

lekfolk, et tillitsforhold som er uløselig knyttet til vitenskapens produksjon av objektiv 

kunnskap til glede og nytte for lekfolk – det er altså en enveis læringsprosess. Modellen 

bygger derfor på at man delegerer problemene og løsningene av disse til ekspertene, da vi her 

stoler på at de kan gjøre en bedre jobb enn allmenningen, og ekspertene trenger heller ikke 

noen hjelp til dette fra andre. Gjennom høringsrundene som har vært i tilknytning til 

meldingen og søknaden fra Siragrunnen AS, så har et bredt spekter av aktører tatt del i 

debatten. Ekspertise fra HI og FD har vært en del av kontroversen, og har på mange områder 

kritisert KU for fiskeri og marinbiologi, og således også de som står bak den, deriblant 

fiskeribiologen som har ledet arbeidet med KU. Det vil også si at det har vært uenigheter 

mellom ekspertene rundt konsekvensvurderingene som er foretatt, noe som kan bidra til å 

skape mistillit til ekspertene som leverandører av sikker kunnskap. Usikkerhet mellom 

ekspertene fører altså ifølge modell 1 til at lekfolk mister tillitten til ekspertene. Mister folk 

tilliten til ekspertene kan de følgelig også miste tilliten til sannhetsverdien i det de presenterer, 

noe som kan ansees som svært problematisk i et samfunn hvor det utelukkende er ekspertene 

som «forer» allmenningen med kunnskap, og hvor allmenningen ikke har noe å bidra med 

andre veien. Uenighetene mellom ekspertene har vært tydelig i Siragrunn caset, men synes 

ikke å ha gitt rom for å slå fast at det eksisterer er forhold mellom dem og lekfolkene (her 

spesielt fiskerne) av mistillit. Høringsuttalelsene, både fra HI, FD og «lekmannssiden» (NF og 

enkeltfiskere som har uttalt seg), vitner i stor grad om mistillit til konklusjonene som er gjort i 

søknaden og konsekvensutredningen på fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012b), men 
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denne strekker seg ikke til å gjelde til «ekspertene» som helhet. Det at høringer brukes og er 

en naturlig del av prosessen et planlagt vindkraftprosjekt skal igjennom, viser også helt 

tydelig at vi ikke tror på modell 1. Hadde det vært slik at modell 1 fungerte godt, så hadde 

høringene ikke vært en del av prosessen, de hadde helt enkelt vært unødvendig. Men da vi 

ikke stoler helt på at ekspertene alene kan vurdere virkningene et vindkraftverk vil få på ulike 

områder, må allmenningen ta del i debatten og vi er da over i modell 2.  

Modell 2 fremmer et syn som er i takt med det å bruke åpne høringer i kontroversielle saker 

slik som Siragrunnen og utvelgelsen av områder egnet for havvind er. Da vitenskapen her 

ansees å være mangelfull, kan åpne høringer bidra til at flere stemmer kommer til og at det 

som mangler kommer med her. Ved å gi rom for flere stemmer, ikke minst lekfolks 

kunnskaper og erfaringer, kan høringsinstitusjonen bli et virkemiddel for å komplementere 

den elles mangelfulle vitenskapen. Sagt på en annen måte kan høringsinstitusjonen fungere 

som en kanal for å slippe igjennom mer kunnskap og et større mangfold av typer kunnskap. 

NVE bruker høringsinstitusjonen (MD og OED, 2007) for å bedre kunnskapen om mulige 

virkninger et vindkraftverk kan få, og på den måten å bedre beslutningsgrunnlaget de har for å 

ta avgjørelser om hvorvidt et område er egnet for havvind (Olsen og Bjerkestrand, 2012). Her 

kan vi trekke inn uttalelsene fra hovedrepresentantene for fiskerne, det vil si Norges Fiskarlag. 

Gjennom deres høringsuttalelser kommer det frem en rekke forhold som knytter seg til 

erfaringene og kunnskapen fiskerne har gjort seg gjennom utøvelsen av yrket sitt, som ellers 

ikke ville kommet fram. Et eksempel på dette er det Norges Fiskarlag forteller om 

teigdelingen som foregår ved Siragrunnen. På grunn av stor konkurranse om de gode 

fiskeplassene og for å unngå konflikter knyttet til bruken av ulike redskaper, så har fiskerne i 

området på og rundt Siragrunnen foretatt en frivillig teigdeling, det vil si at de har delt opp 

fiskeområdene seg imellom (NF, 2013, s. 3). Ifølge Norges Fiskarlag er dette ikke vanlig i 

Sør-Norge, og det viser hvor stor betydning området har for fiskerne. Videre gjør Norges 

Fiskarlag rede for blandingsfiskeriet som er vanlig i Sør-Norge, og viser til at da fisket på 

flere arter for tiden er forbudt, så kan det i sin tur bety at det for enkelte fiskere vil være 

avgjørende for å drive lønnsomt at de ikke mister muligheten til å fiske på Siragrunnen. Også 

enkeltfiskeres uttalelser har i så måte bidratt med mer informasjon: «Fisken som fanges her 

[på Siragrunnen] har lav energikostnad pr. kg. pga sin nærhet til fiskemottaket i Kirkehamn» 

uttaler fisker Alf Ulland (2013, s. 2). Dette viser at viktige forhold som relaterer seg til 

fiskernes bruk av Siragrunnen kommer fram, som ellers mest sannsynlig ikke hadde kommet 

med om ikke gjennom høringene. Dette er altså kunnskap som relaterer seg til utøvelsen av 
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fisket, og som ekspertisen ikke innehar. Det store spørsmålet blir her om denne kunnskapen 

blir lyttet til og brukt av NVE. Gjennom intervjuet med Erlend Bjerkestrand spurte jeg 

hvordan de vurderer innspill fra nettopp fiskerne. På det svarte han:  

[…] det er jo slik som når vi hadde med den lokale fiskeren [i meklingsmøtet], så kunne jo han 
forklare mye om området. Både for oss og fiskarlaget [Norges Fiskarlag] og direktoratet 
[Fiskeridirektoratet] og det gir jo et bedre utgangspunkt for å diskutere hva som egentlig vil 
skje. Og all lokal info er viktig slik at vi kan diskutere det videre. Det er veldig viktig å få inn 
slik informasjon (Bjerkestrand, 2013b). 

NVE selv sier altså at det fiskerne har av informasjon om Siragrunnen er viktig for dem blant 

annet for å få forklart om selve området. Her er det hensiktsmessig å trekke fram det 

meklingsmøtet Bjerkestrand (2013b) henviser til.61  På dette møtet var det en lokal fisker fra 

Siragrunnen tilstede ved meklingsbordet sammen med representanter fra NF og FD. Dette i 

seg selv tilsier at fiskerne blir lyttet til og at de får ta direkte del i forhandlingene. Samtidig så 

kan det alltids være andre faktorer som veier tyngre når NVE fatter det endelige vedtaket, 

men det trenger ikke å bety at fiskerne ikke har blitt hørt. Når alt kommer til alt så er det 

uansett NVE alene som skal fatte det endelige vedtaket; «all lokal info er viktig slik at vi kan 

diskutere det videre» (Bjerkestrand, 2013b), og det er utvilsomt de som har det siste ordet. 

Trekker en inn de to første modellene til Callon (1999), så tilsier dette på mange måter en 

plassering midt imellom modell 1 og 2, i form av at lekfolk tar del i høringene, men 

ekspertene tar fortsatt endelig avgjørelser. I forhold til meklingsmøtet som fant sted, hvor 

fiskerne deltok på linje med byråkratene fra FD og saksbehandlere i NVE, så trekker dette noe 

i retning av modell 3. Modell 3 handler altså om samarbeid imellom lekfolk (her fiskerne) og 

eksperter (her ved NVE og til dels FD), og at disse produserer et felles produkt (en felles 

kunnskap) sammen og på like vilkår. Samarbeidet mellom lekfolk og eksperter har en 

elementer av her, selv om de andre kriteriene for å kunne karakterisere dette som 

samproduksjon, at partene tar del på like vilkår, ikke er tilstede. Fiskeren får komme med sitt 

bidrag, men der slutter også hans rolle, den strekker seg ikke lengre inn i den faktiske 

beslutningsprosessen.62 Selv om det her er igjennom meklingsmøtet NVEs inkludering av 

fiskeriinteressene viser seg, så er det altså i all hovedsak den samme kunnskapen som 

fremmes her, som det som kom fram i høringsuttalelsene til NF og FD (Bjerkestrand, 2013a). 

Det vil si at det er kunnskapen som har kommet igjennom høringene som trolig er årsaken til 

                                                            
61 Under meklingsmøtet så ble i all hovedsak argumenter fra Norges Fiskarlags og Fiskeridirektoratets 
høringsuttalelser gjentatt og understreket ifølge møtereferatet (Bjerkestrand, 2013a). 
62 Her må jeg imidlertid ta høyde for at det kan ha foregått forhandlinger under møtet som ikke framkommer 
av møtereferatet (Bjerkestrand, 2013a). 
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dette møtet, og derav har dette direkte med mulighetene til å påvirke gjennom høringene å 

gjøre. Hadde det på den andre siden vært funn her i retning av at NVE overhodet ikke 

vurderte innspillene fra fiskerne, gjennom høringene eller meklingsmøtet, så hadde det på den 

andre siden vært snakk om en uheldig blanding av modell 1 og 2, hvor hensikten med 

høringer kun er å virke legitimerende, eller for å dempe en allmenning preget av irrasjonalitet 

og følelser.  

I lys av modell 2, kan usikkerheten som i modell 1 ansees for være så ødeleggende for 

tillitten, være et tegn på behovet for å gi rom for den virkelige verden og for å la lekfolk få ta 

del i debatten rundt kontroversielle forhold. Ifølge STS-tradisjonen er usikkerhet eksperter 

imellom et sunnhetstegn, det er snarere skråsikkerhet en bør stille seg kritisk til. Hvorvidt 

usikkerheten som følger de mulige konsekvensene et vindkraftverk ved Siragrunnen kan få, 

blir mindre av å åpne opp prosessen og slippe lekfolk til gjennom høringer, er heller tvilsomt. 

Et overblikk på hvordan Siragrunnsaken stiller seg før og etter høringen av søknaden går 

utvilsomt i retning av mer usikkerhet. Etter utelukkende å ha lest forhåndsmeldingen og 

søknaden på prosjektet sitter jeg igjen med en følelse av at dette er et spennende prosjekt hvor 

fordelene på alle måter veier opp for de heller minimale negative konsekvensene prosjektet 

får. Gjennom så å se på første høringsrunde som ble holdt på et tidspunkt da 

forhåndsmeldingen var hovedkilde til informasjon om prosjektet, så blir det klart at 

konsekvensene som må greies ut for omfatter mye mer enn meldingen først får frem. 

Høringen av selve søknaden er videre med på å «dreie» saken ytterligere, og etter denne 

runden er helt klart at tre områder hvor usikkerheten hva gjelder konsekvensene er særlig 

trykkende; fiskeri, marinbiologi og fugl. Høringsuttalelsene fremmer et mangfold av kritiske 

innspill som er med på å gi et bilde av en sak hvor kontroversene strekker seg mye lengre enn 

først antatt.  

Ved å se dagens bruk av høringer i lys av de ulike modellene, så vurderes mulighetene 

høringene gir altså svært ulikt. Men det at vi i det hele tatt har høringer er imidlertid et godt 

eksempel på at vi ikke tror på modell 1. Hadde det vært slik at modell 1 hadde fungert godt, så 

hadde det heller ikke vært behov for å ha høringer. Da hadde NVEs eksperter alene kunne 

behandlet søknaden fra Siragrunnen Vindpark, kanskje med hjelp fra andre eksperter, som for 

eksempel fra HI, men helt uten innblanding fra allmenningen. NVE hadde så fattet et vedtak, 

og det hadde ikke blitt stilt noen flere spørsmål rundt riktigheten av det fattede vedtaket. Men 

det er slik i dag at vi stoler ikke på at ekspertene klarer dette uten innspill fra andre grupper, 
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og derved så gir høringsinstitusjonen alle mulighet til å uttale seg. Dette er et godt eksempel 

på modell 2. 

Som nevnt i et tidligere avsnitt, så har lekfolk ikke direkte bidratt til SKU gjennom høringer, 

men noe har de allikevel bidratt med gjennom fagrapporten på fiskeriinteresser (FD, 2012). 

FD kontaktet Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåtredernes forbund og Pelagisk 

forening, altså de fire største fiskeriorganisasjonene, og informerte den om arbeidet med den 

strategiske konsekvensutredningen (idem.). Hver av disse valgte så en representant som 

deltok i et felles møtte FD holdt i Bergen i 2012. Her ble hvert av utredningsområdene 

gjennomgått i detalj og kategoriseringen i fem deler etter grad av konsekvens for fiskeri ble 

utarbeidet her. Ifølge Callon (1999) så er spørsmålet om representativitet helt sentralt i modell 

2. En representant for hver av de fire største fiskeriorganisasjonene fikk ta noe del i 

utarbeidelsen av fagrapporten, og de fikk mulighet til dette gjennom å ta del i et felles møte. 

«Krisen» i modell 2 relaterer seg til identiteten som knytter seg til aktørene, og for å unngå en 

krise så må de mange stemmene gis en arena for å bli hørt. Modell 2 kan fungere godt når 

høringsinstitusjonen blir sentral, som vi har sett. Møtet i regi av Fiskeridirektoratet fungerer 

som en arena hvor fiskeriinteressene kan bli hørt, selv om denne arenaen kan sies å være mye 

mer selektiv og mye snevrere (mindre) enn den arenaen høringene får, ved at bare et lite 

utvalg representanter får delta. Legitimiteten som skapes i modell 2 står ifølge Callon i direkte 

tilknytning til graden av åpenhet, og i så måte så kan dette eksempelet med et møte av 

representanter ikke synes å skape like stor legitimitet som det en høring ville ha skapt.63 

Spørsmålet om representativitet er altså viktig i modell 2, og selv om det også i 

høringsrundene primært er ulike organisasjoner som representerer større grupper som uttaler 

seg, så synes høringene å være en arena som fungerer godt.  

5.3.2 Fornuft og følelser 

Videre kan det være hensiktsmessig å se på språkbruken i høringsuttalelsene. Privatpersoner 

har blant annet uttalt at «Med tusenvis av tonn med sement som skal støpes ned i sprekker og 

revner der det i dag yrer av liv, og med alle de andre forstyrrelsene turbinene vil innebære, er 

det heller fare for at det eksisterende «reef-systemet» vil bli skadelidende» (Inger Vågen, 

2013, s. 1) og «[…] protesterer mot at det reises vindmøller på Siregrunnen. Dersom 

tiltakene gjennomføres, må det reises en støtte som klart viser kommende generasjoner hvem 

                                                            
63 Igjen, det har vært holdt høringer knyttet til hver av de to havvindrapportene, men det framkommer 
ingenting i SKU som tilsier at disse har hatt noen praktisk betydning for kunnskapsgrunnlaget og videre for 
beslutningene som er tatt i SKU (Nybakke mfl., 2012).  
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som var skyld i disse uopprettelige ødeleggelsene» (Aud Johnsens, 2013, s. 1). Et utdrag fra 

HIs høringsuttalelse viser et noe mer faglig språk: «På de sørlige gytefeltene utnytter NVG-

sild hovedsakelig singel-, grus-, stein- og fjellbunn som gytesubstrat, og eggene deponeres og 

kleber seg til substratet eller bunnvegetasjon. Det er vist ved omfattende studier utenfor 

Karmøy hvordan suksessive stimer i løpet av gyteperioden ankommer gytefeltene, 

konsentrerer seg nær bunnen for gyting, og dernest forlater feltene igjen» (HI, 2013, s. 7). 

Dette kan en gjennom modell 1 lese som et «bevis» på lekfolks følelsesmessige involvering, 

hvor tro står sentralt og ikke kalkulerte beregninger når virkningene av et tiltak skal vurderes. 

Det viser også hvordan fagfolk forholder seg til dokumentert og etterprøvbar kunnskap til 

forskjell fra lekfolk som driver med synsing, og hvis kunnskap er formet av mistenksomhet. 

Risikoen, eller konsekvensene om en vil, som følger utbyggingen av et vindkraftverk på 

Siragrunnen vil ikke gagnes av at lekfolk får ta stilling til saken, den må beregnes 

vitenskapelig. Høringsinstitusjonen er således et virkemiddel som ikke kan ansees som å bidra 

til å fremme demokrati, men snarere noe som bidrar til mistillit og et dårligere 

beslutningsgrunnlag hvis lekfolkskunnskap skal være en del av det. Bruken av åpne høringer 

er i lys av modell 1 også med på å svekke «renheten» til vitenskapen, ved at den gjennom 

denne ikke får isolert seg slik den burde for å kunne produsere sann kunnskap uten 

innblanding. Som nevnt tidligere så kan det å bruke høringer imidlertid ikke sies å være 

forenlig med modell 1, men heller tyde på en uheldig blanding av modell 1 og 2 hvis en har 

en tilstand der høringene er med, men ikke brukes eller lyttes til. I et slik tilfelle så har en med 

andre ord bevart en del ting fra modell 1 – som blant annet ekspertenes posisjon og enevelde– 

men gjort dette innenfor rammen av modell 2 ved å bruke høringer, uten at de får noen 

betydning.  

5.3.3 Forhandlet eksklusjon 

Gjennom de to høringsrundene har fiskere, privatpersoner, interesseorganisasjoner, 

myndigheter på lokalt og sentralt nivå, og ikke minst forskere og fagfolk fått uttale seg i 

samme kanal og på det som kan se ut som like vilkår. Hvordan kan en her snakke om 

«forhandlet eksklusjon» (Callon, 1999, s. 87)? Forhandlet eksklusjon er en sentral del av 

modell 2 (Callon, 1999) og handler om at noen får ta del i debatten mens andre ekskluderes. 

Hvordan skal det avgjøres hvem som skal representere hvem, og hvem som inkluderes? Får 

aktørene faktisk ta del i debatten på like vilkår? Brorparten av aktørene med høringsinnspill 

på områdene fiskeri og marinbiologi er relativt små organisasjoner, som for eksempel Norsk 

Hummerdrift AS og FNF Agder. Disse er kanskje ikke så små og ubetydelige i seg selv, men 



76 
 

sett sammen med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet som er store aktører som de 

fleste kjenner til og som også fungerer som referanse i både Siragrunnensaken og i SKU 

(Nybakke mfl., 2012), så kan de mindre aktørene antas å komme til kort. Ifølge NVE, så må 

de vektlegge det som kommer fra kompetente fagfolk.  

Hvis innholdet i en interesseorganisasjons uttalelse er mer kritisk for prosjektet enn noe HI 
kommer med, så må vi sjekke det opp med f.eks. HI og fiskeridirektoratet, om uttalelsene til 
interesseorganisasjonene stemmer. […] vi må ta en sjekk på det vi får inn. Hvis vi får inn noe 
fra HI og vi ser at det er sant, så må vi vektlegge det. Selvfølgelig må vi vektlegge det som 
kommer fra kompetente fagfolk. […] det er en komplisert prosess. Det skjer på ulike måter 
avhengig av tema (Bjerkestrand, 2013b). 

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet blir altså ikke høringsinstanser på like vilkår 

som de andre, men også noen som NVE sjekker opplysninger opp mot, da de står for faglig 

ekspertise på feltet fiskeri og marinbiologi. Dette gjør at disse skiller seg ut av 

høringsinstansene, HI og FD står i en spesielt sterk posisjon i forhold til at deres synspunkter 

ansees å være «sanne» i mye større grad enn andre. Dette bekrefter også Callons (1999) 

påstand om at mange av punktene i modell 1 fortsatt i dag er gjeldende, da spesielt det som 

handler om ekspertene som representanter av «sann» kunnskap.  

Forhandlet eksklusjon handler altså om at ulike aktører ikke får ta del i debatten på like vilkår, 

men strekker en dette litt lengre så kan utelatelsen av uttalelsene til Fiskarlaget Vest og 

Fiskarlaget Sør også nevnes her. Gjennom den andre høringsrunden valgte disse to 

lokallagene å ikke komme med egne uttalelser, men heller å stille seg bak uttalelsene til 

Norges Fiskarlag. Hvorvidt dette var et resultat av at deres uttalelser ikke kom med i første 

runde og således frykten for at det samme skulle skje på nytt er usikkert, men hvis så er 

tilfelle så er dette et eksempel på forhandlet eksklusjon i praksis. Resultatet blir da at i stedet 

for at et bredt spekter av aktører fra fiskerinæringen får komme til og således kanskje gi et 

mer mangfoldig og reelt bilde av standpunktene og kunnskapen næringen innehar, så «slipes» 

de mange stemmene ned og tilpasses en overordet representant, nemlig Norges Fiskarlag.  

En rekke privatpersoner uttalt seg i den andre høringsrunden, deriblant tre fiskere,64 noe som 

bidrar til å styrke mangfoldet i uttalelsene. Til tross for at aktørene som er med i høringene tar 

del i disse på meget ulike vilkår, så er det også forhold her som tilsier at fiskerne har kommet 

i posisjon til å forhandle. Et eksempel på dette er et av møtene som har vært holdt i saken. I 

april 2013 ble det holdt et meklingsmøte mellom Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og 

NVE (Bjerkestrand, 2013a). Havforskningsinstituttet skulle egentlig ha vært med på møtet, 

                                                            
64 Haneberg, (2013), Log, (2013) og Ulland (2013). 
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men meldte avbud. I dette møtet hadde Norges Fiskarlag med tre representanter, hvorav den 

ene, Alf Ulland, er en lokal fisker som har Siragrunnen som en viktig del av sine fiskeområder 

(idem.). På møtet fikk Norges Fiskarlag mulighet til å fremme flere av argumentene fra deres 

høringsuttalelse, som går imot havvindanlegg på Siragrunnen, på nytt. Også Alf Ulland brukte 

anledningen til å understreke viktigheten av Siragrunnen som fiskeområde. 

Han [Alf Ulland] informerte også om at ca. 70 % av hans fiske foregår på Siragrunnen og om 
at det er 10-20 fiskere som bruker Siragrunnen til næringsvirksomhet. Ulland og Norges 
Fiskarlag uttrykket seg kritisk til sitater som «lite inngrep» i konsekvensutredningen. De 
påpekte at bygging av vindkraftverket blant annet vil medføre omfattende kabelgraving. 
Ulland forklarte hvordan fiskeriet på Siragrunnen foregår, og det ble blant annet uttalt at det 
ikke kan være aktuelt for fiskere i området å bytte ut garnfiske med teinefiske (Bjerkestrand, 
2013a, s. 1). 

Dette er et eksempel på at noen kommer i direkte posisjon til å forhandle gjennom å ta del i 

høringene. Hvorvidt fisker Alf Ullands forhandlingsposisjon primært knytter seg til det at han 

er aktivt medlem i Norges Fiskarlag eller om det er fordi han kom med en egen uttalelse i 

andre høringsrunde, er imidlertid usikkert. Lekfolk (her i form av fiskeren) kommer altså i en 

posisjon til å forhandle her, noe av årsaken til dette er nok fordi fiskeri er et av de områdene 

hvor motstanden mot prosjektet har vært størst.  

Hånd i hånd med at lekfolk til dels kommer i en posisjon til å forhandle, så etableres det ifølge 

Callon (1999) et minimum av rettigheter knyttet til tilgangen på informasjon. Callon sier ikke 

mer om hvorfor dette er tilfellet, men han sier at det følger med det at avgjørelser i en modell 

2 situasjon tar hensyn til mangfoldige lokale situasjoner. Hvorvidt dette er tilfellet i 

saksgangen i Siragrunnen så må en se ut over høringsrundene for å finne svar. I tilknytning til 

saken har det vært avhold flere møter mellom berørte interesser og representanter fra 

kommunene65 hvor Siragrunnen Vindpark er planlagt, og det har også vært holdt 

innsigelsesmøter blant annet mellom NF, FD og NVE.66 I intervjuet med Erlend Bjerkestrand 

kom det også fram at det har blitt holdt flere møter mellom NVE og lokale folk fra områdene 

som berøres av Siragrunnen Vindpark, og også møter mellom NVE og lokale myndigheter. 

Sammen med e-post-utveksling kan disse møtene antas å gi høringsinstansene som deltar 

tilgang på mer informasjon i saken, en tilgang som muligens kan knyttes til deres plass i saken 

                                                            
65 Dette heter samrådsgrupper – og NVE stiller krav om at de møtes minst tre ganger i løpet av 
konsekvensutredningsperioden (Bjerkestrand, 2013b). 
66 Hvis noen fremmer innsigelse til søknaden om vindkraftverk, så går det i praksis rett til Olje‐ og 
energidepartementet som en klage. Da kan det holdes innsigelsesmøte mellom NVE og de interessene som 
berøres. På et innsigelsesmøte så forklarer de som har fremmet innsigelse hvorfor de har gjort det, og det 
diskuteres hva som ligger til grunn for dette, og om det kan være noen grunn til å trekke innsigelsen 
(Bjerkestrand, 2013b). 
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via høringsinnspillene de har kommet med. Men på bakgrunn av den informasjonen jeg sitter 

på kan jeg ikke trekke noen slutninger om hvorvidt lekfolk, og for så vidt eksperters, plass i 

høringene har hatt noe å si ved å forsterke deres tilgang på informasjon i saken.  

5.3.4 Risiko og identitet 

I modell 2 handler det Callon (1999) kaller risiko om forhold som gjelder lekfolks identitet og 

deres frykt for ikke å bli hørt og tatt hensyn til. For fiskerne er dette også utvilsomt et 

spørsmål om identitet: «Det er en gjennomgående trend at hensynet til fiskerne, gyteområder 

og miljø som regel ikke blir vurdert og verdsatt. Da blir heller ikke avgjørelsene som skal tas 

av […] NVE og andre fattet på riktig grunnlag» (NF, 2013, s. 7). Om denne «trenden» 

handler om tidligere vindkraftsaker eller om den kan knytte seg til havvindrapportene, hvor 

fiskeri også ble mye diskutert, er uklart. Redselen for ikke å bli hørt og for at ens synspunkter 

ikke skal telle er uansett fullt tilstedeværende. Siragrunnen som en del av fiskernes identitet 

kommer også klart fram i høringsuttalelsen til en av fiskerne som benytter plassen: «Vår 

familie har gjennom generasjoner hatt SG som fiskefelt.  I de siste 16 år har vi i minst 8 mnd. 

av året drevet fiske her, med båtene Alf Jr. og M/S Havsund» uttaler fisker Alf Ulland (2013, 

s. 2). Videre sier han at «Vår sønn utdannet seg som fisker og etablerte seg her på Hidra. Han 

er nå mannskap og medeier i rederiet». Dette gir et ganske annet bilde av Siragrunnen, her 

som noe mye mer personlig og som det knytter seg verdier til som går langt ut over det som 

kan tallfestes.  

Men som jeg har vært inne på tidligere så kan en av NVEs vurderinger gjennom SKU 

(Nybakke mfl., 2012) se at heller ikke ekspertene har noen garanti for at deres faglige 

vurderinger lyttes til, noe som gjør at det som handler om risiko her ikke ser ut til å være 

forbeholdt lekfolk.  

5.3.5 Høringen som legitimerende 

Ved å legge en kontroversiell sak ut for høring får beslutningsprosessen en legitimitet den 

ellers ikke ville fått. Høringen som utelukkende en prosess for å legitimere en beslutning, vil 

si at alle får «komme til ordet» og si sin mening, uten at det faktisk har noe å si for 

beslutningen som så fattes. Ifølge Callon (1999) kan graden av legitimitet sies å være sterkt 

korrelert med graden av åpenhet. Det vil si at jo større grad av åpenhet saken er preget av, 

dess større legitimitet vil det knytte seg til beslutningstakerne i saken. Hvilke krav Callon 

(1999) har for at en sak skal kunne karakteriseres som åpen sier han ikke noe om, men det kan 

tenkes at det handler om at minst mulig av dokumenter og informasjon i saken holdes skjult, 

og at allmenningen har tilgang til nødvendig informasjon. Siragrunnensaken kan antageligvis 
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karakteriseres som en åpen sak. Det er fordi alle dokumentene i saken skal være tilgjengelig 

på nett hvis en søker gjennom offentlig elektronisk postjournal (www.oep.no), dette gjelder 

både høringsuttalelser, diverse korrespondanse over e-post mellom NVE og høringsinstansene 

og møtereferater fra møter som har vært holdt underveis i saksbehandlingsprosessen, for 

eksempel fra meklingsmøtet i april 2013 (Bjerkestrand, 2013a). I tillegg til åpenhet i saken så 

kan det tenkes at det å pålegge avbøtende tiltak, som NVE kan pålegge tiltakshaver å 

gjennomføre ved å sette ulike avbøtende tiltak som vilkår for at konsesjon skal gis, kan være 

med på å legitimere beslutningen ytterligere. Gjennom å for eksempel sette vilkår om at det 

gjøres undersøkelser i forkant og etter utbygging, betyr det at NVE legger et større ansvar 

over på utbygger for å begrense negative konsekvenser tiltaket kan få på enkelte områder. 

Dette kan også rettferdiggjøre at beslutninger fattes på det som ofte kritiseres for å være et 

mangelfullt beslutningsgrunnlag, for eksempel når det ikke foreligger tilstrekkelige 

kunnskaper om konsekvensene for et gitt tema. Ved at NVE setter vilkår om at spesifikke 

forundersøkelser gjennomføres i forkant av en utbygging, så krever de også at 

kunnskapsgrunnlaget økes før utbyggingen blir en realitet. Et eksempel kan hentes fra Havsul 

I prosjektet som fikk innvilget konsesjon til å etablere et vindkraftverk til havs: 

Havbasert vindkraft er nytt i Norge og NVE mener det bør gjøres ytterligere undersøkelser i de 
vindparkene som eventuelt blir etablert for å frembringe kunnskap om offshore vindkraft 
under norske forhold. Det settes derfor vilkår om at det skal gjennomføres et 
miljøovervåkningsprogram, herunder for temaene fugl og fisk. Programmet skal gjennomføres 
etter anerkjente prinsipper for før- og etterundersøkelser. Plan for program og gjennomføring 
av dette skal oversendes og godkjennes av NVE i god tid før forundersøkelsene (Olsen og 
Johnson, 2008a, s. 95). 

Som nevnt i et tidligere avsnitt, så ser det ut til at lekfolk og eksperters uttalelser gjennom 

høringen blir lyttet til, og er med å danne kunnskapsgrunnlaget som NVE legger til grunn når 

de fatter et vedtak i en konsesjonssak. I dette så ligger det også at høringene ikke brukes 

utelukkende for å legitimere et vedtak, men faktisk har noe å si for beslutningene som tas.  

5.3.6 Samproduksjon – produserer høringsrundene felles kunnskap? 

Den modellen som går lengst i å skissere et tett samarbeid mellom lekfolk og eksperter er den 

tredje modellen: «the co-production model» (Callon, 1999). For å oppsummere, så handler 

den om at lekfolk aktivt tar del i produksjonen av kunnskap som angår dem selv. Kunnskap er 

et resultat av en felles prosess, hvor eksperter og lekfolk har gått sammen i tett samarbeid som 

likemenn. Produktet av dette er altså en sterk kunnskapsdynamikk som følger av 

spenningsforholdet mellom de to ulike formene for kunnskap, som Callon kaller for 

standardisert universell kunnskap på den ene siden, og kunnskap knyttet til sammensatte 



80 
 

lokale situasjoner på den andre siden. Uenighetene rundt konsekvensene et vindkraftverk vil 

få for fiskeri og marinbiologi, og kunnskapen som har kommet fram gjennom KU tilknyttet 

søknaden fra Multiconsult, har ingen åpenbare elementer av samproduksjon i seg, slik Callon 

(1999) bruker begrepet. Multiconsult har utformet KU primært på bakgrunn av eksisterende 

data hentet fra hhv HI og FD. Selv om det i søknaden framkommer at opplysningene de 

baserer seg på også er hentet ut gjennom «[…] direkte kontakt med fiskeriforvaltningen, 

næringsorganisasjoner og lokale aktører» (Multiconsult, 2012a, s. 103), så går det fram av 

KU på fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012b) at informasjonen hentet fra nevnte 

aktører er minimal. Som nevnt tidligere så forsøkte Multiconsult å hente inn informasjon 

gjennom et spørreskjema de distribuerte til flere fiskeriorganisasjonen, uten at de fikk svar på 

disse. Dataene hentet fra HI og FD har ved nærmere ettersyn heller ingen direkte kobling til 

lekfolk, eller mer konkret fiskere, de har i stor grad blitt samlet inn gjennom bruk av 

tradisjonelle vitenskapelige metoder. Kunnskapen som ligger til grunn for søknaden kan altså 

ikke trekkes opp mot det som går inn under samproduksjonsbegrepet, da det ikke er noen 

synlige bånd mellom ekspertene bak dataene som KU baserer seg på og fiskere som benytter 

Siragrunnen.67 

Kan det imidlertid antas at høringsinstitusjonen trekker mer i retning av samproduksjon? Hvis 

en legger til grunn en mer åpen utgave av samproduksjonsbegrepet, det vil si at det ikke stilles 

krav om at kunnskapen som produseres skal være et resultat av samarbeid mellom eksperter 

og lekfolk, men heller at disse to begge er en viktig del av sluttproduktet, så kan det være mer 

å hente fra høringsrundene. Det har i løpet av høringen av søknaden kommet inn over 50 

uttalelser, fra et mangfold av aktører. På områdene fiskeri og marinbiologi, har det kommet 

inn uttalelser fra blant annet HI, FD, NF, Eigarsund og Sokndal Fiskarlag, Blue Planet, 

SABIMA, Alf Ulland og Norsk Hummerdrift AS. Som det kommer fram i tidligere avsnitt, så 

skiller spesielt to av disse seg ut som å ta del i høringsrunden på bedre vilkår enn de andre, 

nemlig HI og FD i kraft av at mye av bakgrunnsinformasjonen i søknaden bygger på data 

hentet nettopp hos dem, i tillegg til at NVE sjekker informasjon fra de andre 

høringsinstansene opp mot HI og FD. Deres bidrag går inn under «ekspert» uttalelser, da de 

baserer seg mye på dokumentert kunnskap gjennom vitenskapelige metoder. Selv om disse to 

står i en særstilling på ekspertise-siden, så er bidragene fra det jeg her kaller lekfolk også 

mange. Hva gjelder fiskeri så har vi Norges Fiskarlag, de representerer sammen med de lokale 

fiskerne som har uttalt seg og Eigersund og Sogndal Fiskarlag, en annen type kunnskap som 

                                                            
67 Med synlig så mener jeg ut i fra dokumentasjonen jeg baserer meg på. Se metodekapittel.  
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er lokalt forankret og knyttet til den praktiske utøvelsen av fisket. Eksempler på dette er det 

som går på hvordan ulike fiskeredskaper fungerer i bruk (kontra antagelsene i søknaden) og 

hvordan dette er forenlig med vindturbiner i praksis, den uformelle teigdelingen som fiskerne 

ved Siragrunnen har gjort seg imellom og den reduserte kiloprisen fisken ved Siragrunnen har 

som følge av nærhet til det lokale fiskemottaket. Med «sluttproduktet» mener jeg all kunnskap 

som har kommet inn gjennom høringsrundene (spesielt i runde 2) sett under ett. Dette 

mangfoldet av kunnskap, som består av både den såkalte standardiserte ekspertkunnskapen og 

den lokalt forankrede lekmannskunnskapen, flettes sammen i høringene og gir sammen et 

felles bilde av Siragrunnen, hvordan området brukes av fiskere, områdets betydning for ulike 

fiskearter – deriblant spesialt silda, og hvordan området kan ventes å påvirkes av et 

vindkraftverk. For konsesjonsmyndigheten, NVE, som skal vurdere alle innkomne 

høringsuttalelser, så blir informasjonen som kommer inn her en del av et større bilde, hvor 

alle er med. Dette er selvfølgelig forutsatt at NVE ikke utelukkende bruker 

høringsinstitusjonen som legitimerende, men tar inn det som kommer frem av informasjon fra 

både private fiskere, deres organisasjoner og forskerne. Heller enn å være et sidespor under 

begrepet «samproduksjon», så kan dette felles «resultatet» av høringsrundene plasseres 

imellom modell 2 og 3. Oppnåelsen av et felles gode, uten at spesielle interesser har dominert 

denne oppnåelsen, er ifølge Callon (1999) et kjennetegn på samproduksjon i modell 3. Fordi 

de aller fleste høringsinnspillene som omtaler områdene fiskeri og marinbiologi trekker i 

samme retning ved å være imot en etablering av et vindkraftverk på Siragrunnen, så kan en si 

at all kunnskapen disse har bidratt til å få fram igjennom høringene har gitt et totalt 

«kunnskapsbilde» av Siragrunnen som i sin tur kan bidra til oppnåelsen av et felles gode. 

Gjennom høringene i Siragrunnensaken har ekspertisen som FD og spesielt HI står for 

dominert, ved å være et referansepunkt for NVE, det vil si at vi ikke har å gjøre med en 

modell 3. Oppsummert så tilsier dette en plassering mellom modell 2 og modell 3, kanskje 

kan en heller snakke om en «underart» av modell 2, hvor kunnskapen fra lekfolk får en noe 

større betydning enn å utelukkende fungere som et supplement til ekspertisen.  

5.3.7 Kompromisser og løsninger – et dette resultatet av høringene?  

Får lekfolk ta del, kan det også fremme verdifulle erfaringer som i sin tur kan bidra til at 

kompromisser nås, ifølge modell 2 (Callon, 1999). Men er det virkelig slik at når lekfolk får 

tilgang til debatten gjennom å komme med innspill i høringer, så bidrar det til at 

kompromisser inngås og løsninger nås, slik Callon hevder? Dette er vanskelig å vite for 

sikkert, men ser en på tidligere vedtak NVE har fattet i vindkraftsaker, kan allikevel enkelte 
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tendenser spores. Som jeg har vært inne på tidligere så er målet med den første høringsrunden 

å få innspill til hva som bør være med i utredningsprogrammet, det vil si at konsekvensene 

vindkraftverket er ventet å få på ulike områder må utredes – og høringsinnspillene er slik med 

på å fastsette hvilke områder dette er (for eksempel mulighetene for bruk av spesifikke 

fiskeredskaper inne i vindparken). Videre så bidrar den andre høringsrunden til å gi NVE et 

bilde av konfliktområdene i saken og i sin tur hvilke områder de eventuelt kan pålegge 

tiltakshaver å iverksette avbøtende tiltak eller at de gir konsesjon under betingelse av at 

spesielle vilkår oppfylles. Til sammen så kan disse to forholdene, det at lekfolk gjennom 

høringene er med på å fastsette innholdet i utredningsprogrammet og å fremme kunnskap om 

konfliktfylte områder som legger ekstra press på NVE til å tillegge spesielle vilkår hvis 

konsesjon innvilges, bidra til at tiltakshaver tilpasser planene noe og imøtekommer 

motstandere ved å ta i bruk avbøtende tiltak. Dette kan også leses som en overgang fra modell 

2 til modell 3, ved at lekfolk er med på å «presse» saken slik at planene endres eller tilpasses 

etter hvilke virkninger lekfolk mener vindkraftverket vil få. 

Dette kan vi se i flere av høringsuttalelsene, for eksempel så påpeker HI at dersom det 

innvilges konsesjon så bør det kreves at det gjennomføres undersøkelser av Siragrunnen før, 

under og etter utbyggingen av vindturbinene. Norsk Hummerdrift AS stiller seg positive og 

uttaler at de «ser gode muligheter for dobbel utnytting av arealene ved Siragrunnen dersom 

konsesjon for vindmøllepark innvilges» (Norsk Hummerdrift AS, 2013, s. 1), og har således 

tatt imot det avbøtende tiltaket med utsetting av hummeryngel med åpne armer. Hvis en 

oppsummerer så langt, så er det altså flere forhold som trekker i retning av et ja, det ser ut til 

at en kommer nærmere kompromisser og løsninger for sameksistens gjennom bruk 

høringsinstansen. Her kan vi også se konturene av en overgang fra modell 2 til modell 3, ved 

at lekfolk bidrar med kunnskap som kan være med på å forme resultatene av 

beslutningsprosessen (ved at vilkår settes), de er ikke utelukkende med på å «berike og tilføye 

vitenskapen et element av virkelighet».  

Brorparten av høringsuttalelsene som stiller seg kritiske til utbygging av vindturbiner på 

Siragrunnen, avviser imidlertid det som er foreslått av avbøtende tiltak fra tiltakshaver side, 

både kompensasjonsordninger til fiskerne, overgang til andre typer fiskeredskaper og 

utsettelse av kunstige rev. Gjennom disse høringsuttalelsene er det lite å finne som kan 

trekkes i retning av å kalles kompromisser eller tilnærmelser til en løsning, foruten om hvis 

NVE gir tiltakshaver avslag på søknaden. Med utgangspunkt i innkomne høringsuttalelser kan 
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det med andre ord verken bekreftes eller avkreftes at de bidrar til å fremme løsninger og at 

partene møtes på middelveien gjennom kompromisser.  

5.3.8 Oppsummering og evaluering av modellene 

Callon (1999) understreker at ingen av de tre modellene hans avspeiler virkeligheten, men at 

de kan vise hvordan produksjonen av kunnskap skjer på ulike måter, avhengig av hvordan 

aktørene tar del i kunnskapsprosessen og hvordan det påvirker sluttproduktet, det vil si 

avgjørelser som tas og kunnskapen den bygger på. Gjennom høringsrundene i 

Siragrunnensaken, så har verktøy fra Callons modeller vist seg å være fruktbare på en del 

områder og mindre fruktbare på andre områder. Høringene i Siragrunnensaken og måten hhv 

lekfolk og eksperter har tatt del i denne har vist seg å ikke falle fullstendig inn under èn av 

modellene, men heller å være mer flytende avhengig av hva en ser på. Innledningsvis i avsnitt 

5.3 slo jeg fast at modell 2 og de kjennetegnene denne modellen presenterer for forholdet 

mellom eksperter og lekfolk er det som er mest forenlig med bruken av høringer, slik det har 

vært gjennom Siragrunnen caset. Dette stemmer riktignok, men bildet er mer sammensatt enn 

som så. Det at høringer brukes gjennom prosessen med saksbehandling i NVE viser at man 

ikke tror på modell 1 (Callon, 1999), og ikke har tillit til at ekspertene alene kan ta avgjørelser 

på hvorvidt et vindkraftverk bør gis konsesjon eller ikke. 

Ved å legge meldingen og søknaden fra Siragrunnen ut på høring har det kommet fram mye 

kunnskap som ellers ikke ville kommet fram. I så måte så har mange forhold fra modell 2 vist 

seg å være forenlige med bruken av høringer i Siragrunnen caset. Generelt så har med andre 

ord også verktøyene hentet fra modell 2 som har vært mest fruktbare å bruke i dette caset. Det 

gjelder blant annet det som går på hvordan lekfolk bidrar til å få fram forhold som knytter seg 

til lokal kunnskap og således er med på å supplere vitenskapen (les ekspertenes bidrag). I 

forhold til det som handler om «forhandlet eksklusjon» (Callon, 1999) som er en sentral del 

av modell 2, så har jeg imidlertid ikke kommet så langt i denne analysen. Jeg har funnet ut at 

flere aktører som tok del igjennom høringene også har blitt invitert inn i møter for å diskutere 

Siragrunnensaken, men ut over det fant jeg ikke så mye her. For å få et bedre bilde av hvordan 

«forhandlet eksklusjon» har eller ikke har funnet sted i Siragrunnen caset, så kreves 

antageligvis en analyse som ikke forholder seg primært til høringene, men som går mer i 

dybden av enkeltaktørene som tar del i høringene. I forhold til det jeg har funnet gjennom 

studiet av den nyeste havvindrapporten (Nybakke mfl., 2012) så kan en snakke om noe som 

ser ut som en modell 2 – ved at det finnes høringer i tilknytning til rapporten – men det at 

høringene og således allmenningen tilsynelatende ikke har hatt noe å si for avgjørelsene som 
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har blitt tatt så ligger utvelgelsen av de fem områdene gjort i SKU i praksis nærmere modell 

1. Hva gjelder modell 3 (Callon, 1999) som handler om at lekfolk og eksperter går inn i et 

samarbeid og produserer et felles kunnskapsprodukt, så har denne modellen ikke vært fullt så 

nyttig for å se på høringene. Det har riktignok vært forhold gjennom høringsrundene som 

trekker i retning av modell 3, det går blant annet på det som relaterer seg til hvordan 

høringsuttalelsene og det som kommer fram igjennom disse har vært med på å tilføye ting 

som burde utredes gjennom høringsrunde èn, og videre hvis det skulle settes vilkår i 

høringsuttalelsenes favør hvis NVE gir konsesjon til Siragrunnen Vindpark. Da har lekfolks 

(og ekspertenes) bidrag i høringene gjort noe mer enn det å bare tillegge debatten noe fra 

faktiske lokalt forankrede situasjoner, deres kunnskap har påvirket «sluttproduktet», 

avgjørelser som tas og kunnskapen disse avgjørelsene bygger på.  

 

5.4 Innramming og lekkasjer 

Callon (1998) har også teorier rundt hvordan lekkasjer oppstår og hvordan kontroversielle 

saker innrammes.68 Den ene (første) teorien går ut på at lekkasjer er unntak som skjer en 

sjelden gang, og at en sak alltid utløper innen gitte rammer i et system som kjennetegnes av 

orden. Den andre teorien stod for det stikk motsatte, nemlig at lekkasjer er normen, mens 

innrammingen alltid er i endring og ikke er gitt, innrammingen er således mangelfull. 

Sistnevnte teori ser på ytre faktorer som uløselig knyttet til aktørene, og anser det å se en sak 

innenfor faste rammer som svært problematisk.  

Her kan det være hensiktsmessig å trekke noen linjer til Callons tre modeller (1999) fra 

tidligere. Modell 1 handler altså om at en har et skarpt skille mellom eksperter og lekfolk, og 

den bygger på at en har fastsatte og stramme rammer rundt beslutningsprosesser. I en slik 

sammenheng kan en lekkasje som oppstår bli et problem, og en lekkasje kan bare oppstå som 

følge av en situasjon hvor man ønsker å holde tett, det vil si at det i utgangspunktet ikke var 

gitt på forhånd at lekkasjen skulle komme. Hvis en derimot har en situasjon, slik som caset 

Siragrunnen, hvor man har mange åpninger, det vil si lekkasjer, mellom eksperter og lekfolk, 

så er ikke lekkasje noe problem, da er lekkasjer normen. Modell 1 kan altså knyttes til den 

første teorien hvor lekkasjer er unntak – ses som problemer, som noe uønsket – og at saken 

utløper innen fastsatte, gitte rammer, mens den andre teorien som går på lekkasjer som norm, 

ligger innenfor modell 2. Modell 2 handler jo om vitenskapens og ekspertenes begrensninger 

                                                            
68 Se kapittel 2 Teori.  
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og behov for å tillegges noe fra allmenningen som kan knytte en sak til den virkelige verden, 

spesielt er kunnskapen som relaterer seg til lokale situasjoner viktig i kontroversielle saker, 

noe som tilsier at en i modell 2 tar eksistensen av lekkasjer for gitt.  

En stor del av behandlingsprosessen av konsesjonssøknader i NVE går på å vurdere innkomne 

merknader – enten det er forslag til hva som bør være med i utredningsprogrammet eller 

innsigelser til tiltaket som kommer inn gjennom høringen av selve søknaden. Det å veie de 

ulike interessekonfliktene og ulempene et tiltak medfører opp mot fordelene det gir, kan 

nesten sies å være grunnpilaren i NVEs behandling av konsesjonssøknader. Ved å ta et slikt 

tilbakeblikk på behandlingsprosessen i NVE, og ikke minst tidligere vindkraftsaker de har 

behandlet, så kan en altså raskt slå fast at lekkasjer her ikke er unntak, men heller normen 

(Olsen og Johnson, 2008a, 2008b). Unntak kan tenkes i områder hvor det for eksempel ikke er 

bebyggelse eller grunneiere med interesser, og hvor naturområdene ikke ansees som så 

verdifulle av naturvernorganisasjoner. Lekkasjer er altså normen, tiltak som medfører inngrep 

i skog eller hav slik vindkraftverk gjør, vil altså alltid gi utilsiktede virkninger. Dette tar NVE 

for gitt, og de har formet saksbehandlingsprosessen sin deretter. Nye innspill fra andre 

grupper bør ønskes velkommen, da lekkasje er normen. 

Lekkasjene jeg har sett på i denne oppgaven har primært gått på virkningene et vindkraftverk 

vil få for fiskeriene ved Siragrunnen og for marinbiologiske forhold som NVG-sild. Dette 

kommer også klart fram av «Havvind – strategisk konsekvensutredning» (Nybakke mfl., 

2012). Det overordnede målet med SKU er å «belyse hvilke virkninger en utbygging av 

havvindkraft kan få for naturmiljø-, nærings- og samfunnsinteresser i Norge […]» (Nybakke 

mfl., 2012, s. 12). Denne er altså laget på grunnlag av normen om at slike tiltak har virkninger 

ut over det som er hensikten som må vurderes. Det kan vel muligens tenkes, uten at jeg har 

noe dokumentasjon til å støtte det, at hele framveksten av høringsinstitusjonen kan knytte seg 

til tilstedeværelsen av lekkasjer. Ifølge Callon, Lascoumes og Barthe (2011) så er hybride 

forum et resultat av lekkasjer, noe som igjen kan sies å underbygge hypotesen min fra forrige 

setning, da høringsinstitusjonen jo er en måte å organisere hybride forum på. Kontroversene 

knyttet til utbygging av havvindanlegg kan også være en dragkamp om hvorvidt tiltaket 

faktisk vil medføre lekkasjer og i så fall hvilket omfang disse lekkasjene vil få. Sistnevnte er 

nok mest korrekt, da ingen kan påstå at tiltakshaver, Siragrunnen AS, synes å argumentere 

imot den faktiske eksistensen av lekkasjer.  

Første del av teorien om lekkasjer som norm er herved bekreftet, men i hvilken grad kan 

rammene i saken sies å være knyttet til ytre faktorer og således være i konstant endring? Igjen 
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må høringene trekkes inn. Hvis en forestiller seg et kontrafaktisk scenario, hvor 

høringsinstitusjonen ikke eksisterer og hvor saksbehandlingen av søknaden fra Siragrunnen 

AS går igjennom en svært lukket prosess som utelukkende ansatte i NVE har tilgang til, vil 

det til og med da være vanskelig å se for seg at ytre faktorer ikke spiller inn.69 Ytre forhold 

kan gjennom saksbehandlingsprosessen og høringene som følger i denne være mange, dette 

overlapper også med det Callon (1998) omtaler som verktøy eller redskaper. Som en del av 

rammeverket i saken, det vil si rammene for søknaden, er lovverket som følger 

konsesjonsbehandlingen, saksbehandlerne i NVE må hele tiden passe på at saksgangen skjer 

etter gjeldene lovverk, her primært plan- og bygningsloven og energiloven. Dette lovverket 

endres ofte, energiloven ble første gang iverksatt i 1990, men ble sist endret i juli 2013, og 

NVE må til enhver tid holde seg innenfor det som gjelder pr. dags dato.70 Disse endringene 

kan være et resultat av skiftende regjeringer. Dette lovverket må også tiltakshaver, 

Siragrunnen AS forholde seg til i utformingen av søknaden og gjennomføringen av 

konsekvensutredningene som skal følge den, da det er strenge krav til hva som skal 

framkomme i disse. Videre så foregår det gjennom hele prosessen med saksbehandling ulike 

former for korrespondanse mellom NVE, Siragrunnen AS, lokale og sentrale myndigheter, 

private aktører og andre som i ulik grad har meninger om eller påvirkes av prosjektet. Dette 

kan skje i form av møter, befaringer NVE gjør, telefonkontakt og gjennom e-post eller brev. 

Et eksempel her er meklingsmøtet som ble hold mellom NVE, Norges Fiskarlag og FD 

(Bjerkestrand, 2013), og e-post korrespondansen angående utelatelsen av høringsuttalelsen fra 

Fiskarlaget Sør og Fiskarlaget Vest i første høringsrunde. Videre så eksisterer det trolig egne 

normer som er institusjonalisert i NVE, hvor det for eksempel er en etablert enighet om hvilke 

hensyn som veier tyngre enn andre når vedtak skal fattes om konsesjon til et vindkraftverk. 

Også disse kan sies å være formet av eksterne forhold. Gjennom flere tidligere vedtak på 

vindkraftverk, så framkommer for eksempel forpliktelsene til EU gjennom fornybarmålene 

som svært viktige å oppfylle, og gjennom intervjuet med Erlend Bjerkestrand ble det klart at 

dette er en avtale som NVE prioriterer høyt og som er svært viktig for dem å komme i mål 

med. «De viktigste fordelene ved etablering av et vindkraftverk er at det bidrar til å oppfylle 

målet om økt fornybar energiproduksjon, og at det vil styrke kraftbalansen og 

forsyningssikkerhet» (Olsen og Johnson, 2008a, s. 88). Oppsummert så kan med dette andre 

del av teorien (Callon, 1998) langt på vei også bekreftes. Søknaden fra Siragrunnen AS om 

                                                            
69 Et kontrafaktisk scenario vil si at en ser for seg en annen situasjon enn den som eksisterer i dag, hvor det at 
en søknad legges ut for høring er en selvsagt (lovfestet?) del av behandlingsprosessen.  
70http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990‐06‐29‐50 [Lest 22.04.14] 
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konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk på Siragrunnen består av rammer som endrer 

seg konstant, og det vil her ikke være fruktbart å snakke om satte, faste rammer.  

Gjennomgangen av viktige forhold i behandlingsprosessen i NVE viser også en slags x faktor 

som, avhengig av saken som behandles, synes å være av stor betydning. Dette er «NVEs egne 

vurderinger og faglige ekspertise». Dette er et element som kan sies å knytte seg til deres 

erfaring med behandlingen av vindkraftsaker, deres kunnskap om kraftsituasjonen i ulike 

deler av landet, sittende regjeringers prioriteringer, i tillegg til mange andre forhold. Gjennom 

å ha behandlet utallige vindkraftkonsesjoner har NVE utviklet god kjennskap til 

interessekonflikter av mange typer og rutiner for saksgangen. «NVEs vurdering av et planlagt 

vindkraftprosjekt baserer seg hovedsakelig på faglig skjønn. […] Gjennom erfaringer med 

vindkraftsaker som er avsluttet, har NVE høstet mye kunnskap om aktuelle problemstillinger 

knyttet til vindkraftverk» (Olsen og Johnsen, 2008b, s.6). I og med at det fortsatt ikke er 

bygget noen havvindparker i Norge, og det ikke har vært på langt nært så mange 

konsesjonssøknader på havvind som på landbasert vindkraft, så har NVE ikke det samme 

erfaringsgrunnlaget i disse sakene som de har utarbeidet seg på landbasert vindkraft. 

Havbasert vindkraft representerer andre utfordringer og nye konfliktområder, som krever nye 

tilnærminger fra NVEs side. Gjennom arbeidet med havvindrapportene (Bartnes mfl., 2010, 

Nybakke mfl., 2012) og det som har vært av konsesjonssøknader så langt på etablering av 

vindkraftverk til havs, så har NVE lagt noen av grunnsteinene for det videre arbeidet med 

konsesjoner til havvind.  

 

5.5 Oppsummering. Hva gjør en høring og hva gjør den ikke?  

Det er viktig å se helhetlig på systemet hvor høringen inngår, for å få en forståelse av 

betydningen høringene har. Som nevnt i kapittel 3 så er høringen en del av en større prosess 

hvor NVE vurderer fordeler av et tiltak opp mot ulempene. Selv om det er unntak, er det 

unektelig en stor overvekt av innsigelser og kunnskap om de ulempene et tiltak menes å ha 

som framkommer gjennom høringsrundene, i hvert fall gjennom høringen av selve søknaden, 

det vil si den andre høringsrunden. Sett under ett så er alle høringsinnspillene med på å gi 

NVE et bilde av hvor skoen trykker, det vil si på hvilke interesseområder og 

naturmiljøpunkter konfliktene er mest fremtredende og kanskje konsekvensene størst.  

Høringen av søknaden fra Siragrunnen Vindpark AS viser på mange måter hva en høring gjør. 

Høringen bidrar på den ene siden til at et mangfold av aktører slipper til, både store og små. 
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Dette resulterer i at kunnskapen som konsekvensutredningene71 bygger på utfordres både av 

eksperter og lekfolk, og høringen fungerer slik som et stort kontrollorgan som er med på å 

kvalitetssikre at viktige opplysninger som kan være beslutningsrelevante får komme fram i 

lyset. Et mye bredere spekter av kunnskap kommer fram, bidrag fra eksperter som kan få fram 

marinbiologiske forhold og fiskere som kan forklare hvordan fiskeredskaper brukes i praksis 

gjør at saken om vindkraftverk på Siragrunnen har blitt mye bedre opplyst enn den ville blitt 

uten høringsuttalelsene. Dette gir i sin tur et bedre beslutningsgrunnlag for 

konsesjonsmyndigheten, NVE, da det er med på å skape et bredere og antageligvis mer reelt 

bilde av Siragrunnen og utfordringene som knytter seg til det å etablere et vindkraftverk der. 

Summen av den informasjonen som kommer fram igjennom høringene er med på å 

«produsere» et nytt og mer sammensatt bilde av Siragrunnen, enn det informasjonen fra 

tiltakshaver, Siragrunnen Vindpark AS, alene gjør.  

På den andre siden så er altså høringene en del av en større prosess, det vil si at en rekke andre 

forhold også skal vektes når det avgjøres om Siragrunnen er egnet for havvind og således 

hvorvidt konsesjon skal innvilges. Som jeg var litt inne på i kapittel 3, så må NVE også 

vurdere forhold som blant annet forsyningssikkerhet, Norges forpliktelser til internasjonale 

avtaler, og sumvirkninger av flere søkte prosjekter i samme område. Det vil si at det er mange 

ting som kan være med på å begrense betydningen av det som kommer fram igjennom 

høringene. Er det anstrengt forsyningssikkerhet i et område, så kan NVE «tåle» at et 

vindkraftprosjekt får store ringvirkninger på andre områder (Olsen og Johnson, 2008).72  

 

 

 

 

 

                                                            
71 Konsekvensutredningene i tilknytning til søknaden fra Siragrunnen AS, her er KU for fiskeri og marinbiologi 
vektlagt (Multiconsult, 2012b).  
72 Området hvor Siragrunnen er lokalisert er ikke karakterisert som et område med anstrengt 
forsyningssikkerhet (Bjerkestrand, 2013b). 
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6.0 Oppsummering og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg redegjort for kontroversene som har utspilt seg på områdene fiskeri 

og marinbiologi i tilknytning til det konsesjonssøkte havvindprosjektet som er planlagt på 

Siragrunnen. Jeg har vektlagt det som har kommet fram gjennom de to høringsrundene som 

har vært i saken for å finne svar på problemstillingene mine, men har også sett på 

saksbehandlingsprosessen i NVE og havvindrapportene (Bartnes mfl., 2010, Nybakke mfl., 

2012) som ble utarbeidet under ledelse av NVE. Målet med dette har vært å finne ut hvilke 

muligheter lekfolk og eksperter har til å bli hørt ved å fremme innspill i form av en høring og 

hvordan lekfolk og eksperter fremmer ulike typer kunnskap gjennom høringene.  

 

6.1 Lekfolk og eksperter – et bidrag til mangfoldig kunnskap 

Det første spørsmålet mitt var todelt, og begynte med hvordan høringene i Siragrunnensaken 

har bidratt til å fremme kunnskapen til hhv lekfolk og eksperter. Det jeg har funnet viser at 

svaret på dette er sammensatt. Gjennom høringene har allmenningen fått mulighet til å ta del i 

debatten om hvorvidt Siragrunnen Vindpark AS bør gis eller ikke gis konsesjon til å bygge og 

drive et vindkraftverk til havs. På områdene fiskeri og marinbiologi, som handler om 

virkningene vindkraftverket vil få for fisket og for livet i havet på og ved Siragrunnen, så har 

både eksperter fra Havforskningsinstituttet, byråkrater fra Fiskeridirektoratet, 

fagorganisasjonen Norges Fiskarlag og enkeltfiskere uttalt seg. Analysen min viser at 

høringene er viktig for å få fram den kunnskapen både eksperter og lekfolk sitter med. Selv 

om kunnskapen som søknaden fra Siragrunnen Vindpark AS (Multiconsult, 2012a) og den 

tilhørende konsekvensutredningen for fiskeri og marinbiologi (Multiconsult, 2012b) bygger 

på, i stor grad er hentet fra databaser og rapporter hos HI og FD, så betyr det ikke at 

vurderingene som er foretatt med dokumenter fra disse ikke kan kritiseres. Høringsuttalelsene 

fra HI og FD viser at de er uenige med mange av konsekvensvurderingene som er gjort for 

fiskeri og marinbiologi, og at de mener at kunnskapsgrunnlaget søknaden bygger på mange 

områder er for tynt. HI og FD har gjennom sine uttalelser i høringene prøvd å vise svakheter 

ved konsekvensvurderingene som er foretatt av tiltakshaver, og ikke minst har de kommet 

med mange nye opplysninger i saken. Et eksempel på det er opplysningene HI har kommet 

med om betydningen Siragrunnen kan ha enkelte år for NVG-sild, til tross for det som 

kommer fram i søknaden om at områdets betydning som gyteområdet for sild har vært liten de 

siste årene (Multiconsult, 2012b). Videre har både Norges Fiskarlag, FD og lokale fiskere i 

sine høringsuttalelser argumentert for de begrensninger et vindkraftverk på Siragrunnen vil gi 
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for mulighetene til å fortsette fisket med forskjellige typer fiskeredskaper. Kunnskapen disse 

har fremmet i høringene har gitt et helt annet bilde av mulighetene til å drive fiske enn det 

søknaden fra tiltakshaver gav. Høringene kan oppsummert sies å ha bidratt i stor grad til å 

utfordre den kunnskapen som kom i søknaden, og til å sikre at lekfolk og eksperter har fått ta 

del i debatten. Dette bidrar i sin tur til å bedre beslutningsgrunnlaget som NVE baserer seg på 

når de skal avgjøre om konsesjon skal tildeles eller ikke.  

Den andre delen av det første spørsmålet mitt var hvordan lekfolk og eksperter kan sies å 

representere ulike former for kunnskap. Som analysen min viser, så har det i høringsrundene 

(spesielt i høringen av søknaden, høringsrunde nummer to) kommet fram store mengder ny 

kunnskap om Siragrunnen. Denne kunnskapen har også vist seg å være veldig sammensatt og 

å bestå av et mangfold av ulike typer kunnskap. Det er utvilsomt også slik at ekspertene 

representerer en form for kunnskap og lekfolkene en annen. Ekspertene har ikke bare et noe 

annerledes språklig uttrykk, men de representerer kunnskap som er etterprøvbar og i stor grad 

dokumentert, de representerer det som går inn under termen vitenskapelig kunnskap. I 

høringene har dette vist seg ved at forskerne fra HI har fremmet argumentene sine på 

bakgrunn av den faglige ekspertisen de innehar (for eksempel i kraft av å være 

marinbiologer), og de har kommet med mye ny innsikt rundt marinbiologiske detaljer. 

Lekfolk, her representert gjennom NF og enkeltfiskere som har uttalt seg, har på den andre 

siden vært med på å opplyse saken ved å fremme en helt annen type kunnskap. Den praktiske 

kunnskapen som fiskere har opparbeidet seg gjennom utøvelsen av yrket sitt, og som de har 

tilegnet seg etter mange års kjennskap til og bruk av stedet Siragrunnen. Et eksempel på dette 

er forslaget fra tiltakshaver som gikk ut på at fiskerne skal kompenseres økonomisk i en 

periode for å gå over fra garnfiske til å fiske med teiner, noe de mente var mer forenlig med 

vindturbiner og fundamentene disse står på. Fiskerne kunne da raskt slå fast at dette ikke 

hadde noen hensikt, da teiner settes i lenker og at det da kan være fare for å hekte disse fast i 

turbinene. Høringsuttalelsene fra Norges Fiskarlag forklarte også hvordan det ved 

Siragrunnen har foregått en teigdeling av området mellom fiskerne som bruker det, noe som 

viser at området er svært viktig for fiskerne. Dette er etter min mening kanskje en av de 

viktigste effektene av høringsinstitusjonen, at den kan gi rom for ulike former for kunnskap. 

For høringene i tilknytting til Siragrunnensaken, kan det slås fast at lekfolk og eksperter 

representerer og bidrar med ulike former for kunnskap, og at de på den måten er med på å 

skape et mye bredere bilde av Siragrunnen og utfordringene som knytter seg til det å etablere 

et vindkraftverk der.  
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6.2 Betydningen av høringene for beslutninger i NVE 

Et annet spørsmål jeg stilte i innledningen, var hvordan høringsinnspill fra eksperter og 

lekfolk vurderes av NVE når de skal ta stilling til om de skal innvilge eller avslå konsesjon. 

Her var jeg ute etter å finne ut hvilken betydning høringene faktisk har for beslutninger som 

skal tas i NVE. Beslutninger vil da si om hvorvidt NVE innvilger eller avslår 

konsesjonssøknaden, og eventuelt hvilke vilkår som følger hvis en konsesjon innvilges. 

Analysen min viser det jeg mener er eksempler på at lekfolk og det de fremmer gjennom 

høringene blir hørt. Dette vises blant annet gjennom meklingsmøtet som ble holdt i regi av 

NVE, hvor NF, FD og en lokal fisker deltok. Videre så kom det også fram igjennom intervjuet 

jeg hadde med saksbehandleren i NVE at lokal kunnskap er viktig for dem, spesielt gjennom 

informasjonen det gir om plassen hvor vindkraftverket er tenk bygget. Men i kraft av å stå 

som aktører som NVE ikke bare får inn høringer fra, men også sjekker korrektheten av andre 

høringsuttalelser opp mot, så skiller HI og FD seg fra aktørene på lekmannssiden. De tar med 

dette del i høringene på helt andre vilkår, og NVE bekrefter også gjennom intervjuet 

(Bjerkestrand, 2013b) at ekspertisen er spesielt viktig. Den siste av de to havvindrapportene 

(Nybakke mfl., 2012) viser imidlertid et noe mer nyansert bilde. Her ble det klart at heller 

ikke ekspertene i FDs sterke fraråding av å åpne enkelte områder for utbygging av havvind, 

ble lyttet til. Det kan synes som at selv om høringene står som en del av beslutningsgrunnlaget 

for NVE, så er det ekspertisen NVE selv sitter på som er viktigst når det skal avgjøres 

hvorvidt et område kan vurderes som egnet for vindkraft eller ikke.  

NVE har ennå ikke fattet noen beslutning på om de skal innvilge søknaden fra Siragrunnen 

Vindpark AS, og på grunn av det så kan jeg ikke slå fast med sikkerhet hvilken betydning 

høringene vil få i denne saken. Men høringene har uansett vært med på å opplyse saken 

betydelig, og bidratt til at et bredt spekter av kunnskap og meninger har kommet fram i lyset 

som antageligvis ikke ville kommet så godt fram uten høringene. Kunnskapen som har 

kommet gjennom høringene har ikke bare gitt NVE et bilde av hvilke områder som er spesielt 

konfliktfylte, men vil mest sannsynlig også ha betydning hvis konsesjon gis og NVE skal 

sette vilkår som skal følge denne.  

Det som har blitt mer og mer klart gjennom arbeidet med oppgaven er betydningen av andre 

ting enn høringene. Som jeg viste i kapittel 4 og var inne på i kapittel 5, så har NVE veldig 

mange faktorer de må ta med i betraktning når de skal vurdere hvorvidt konsesjon skal 

innvilges eller avslås. Hvilke faktorer som vektlegges, og hvilken betydning høringene så får, 

varierer veldig fra sak til sak, noe havvindrapportene og tidligere vedtak NVE har fattet viser. 
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Alle faktorene som NVE må ta hensyn til kan være med på å begrense hensynet NVE tar til 

det som har kommet fram i høringene. Dette har jeg ikke gått noe inn på i denne oppgaven, 

men det kan kanskje være et mulig tema som en annen oppgave kunne sett nærmere på.  

 

6.3 Høringene som kompromissfremmende og legitimerende 

Hvorvidt høringer bidrar til å fremme kompromisser og løsninger var ett av spørsmålene jeg 

stilte i innledningen. I analysen fant jeg enkelte forhold som kan tilsi at høringene bidrar til 

kompromisser, ved at NVE setter vilkår på bakgrunn av det som kommer fram om 

konfliktområdene i høringene. På den andre siden så ser det ut til at høringene er med på å 

forsterke konflikter i saken. Nesten samtlige høringsinstanser som har uttalt seg på områdene 

fiskeri og marinbiologi argumenterer imot etablering av havvindkraft på Siragrunnen, og 

avviser mulighetene tiltakshaver mener avbøtende tiltak gir. Dette tilsier at høringene ikke har 

vært med på å fremme kompromisser og løsninger. Konklusjonen på dette punktet blir med 

andre ord at jeg ikke kan slå helt fast hvorvidt høringene er med på å fremme kompromisser, 

men at mye tyder på at det ikke er tilfelle.  

Hvis det som kommer av informasjon gjennom høringene ikke lyttes til eller brukes på noe 

vis av beslutningsmyndigheter (NVE), så tilsier det at høringene bare brukes for å legitimere 

en beslutning, men ikke har noen praktisk betydning. Dette synes ikke å være tilfellet i 

Siragrunnensaken, fordi mange forhold (se neste avsnitt) tyder på at NVE lytter til 

argumentene som kommer fram i høringsrundene. Ennå er det ikke fattet noen beslutning i 

Siragrunnen-saken, først når beslutningen er tatt kan en si med sikkerhet hvem som har blitt 

hørt.  

 

6.4 Verktøyene fra Callon 

Modellene fra Callon har gitt meg virkemidler for å finne svar på problemstillingene mine, 

men har også bidratt ut over det. Ved å ta i bruk arbeider av Callon og gjøre bruk av verktøy 

fra disse for å «lese» caset, har jeg brukt arbeidene hans på et case som er litt annerledes enn 

de han selv jobbet med. Jeg har fått vist at flere av Callons modeller kan være gjeldende på en 

og samme tid i ett case, men også i form av det en kan kalle en «mismatch» som skjer når en 

sak legges ut for høring men hvor en samtidig går ut i fra at det er vitenskapen og ekspertisen 

som kan gi det sanne svaret. Ved å trekke inn den tredje modellen, som handler om 

samproduksjon, og å se dette samproduksjonsbegrepet på en litt annen måte enn slik det 
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opprinnelig står, så har jeg også sett høringsrundene som noe mer enn en rekke 

enkeltuttalelser fra ulike aktører. Jeg har sett høringsrundene som noe som er med på å 

produsere et felles «kunnskapsbilde» av Siragrunnen og utfordringene en utbygging av et 

vindkraftverk er ventet å gi der. Når NVE skal fatte et vedtak, så skal de se helheten, de skal 

forholde seg til alt som har kommet inn gjennom høringsrundene, og således til det totale 

bildet høringene skaper av Siragrunnen. Jeg har ikke funnet noe som tilsier at vi kan snakke 

om samproduksjon gjennom høringene i Siragrunnensaken, men resultatet av høringene kan 

med dette allikevel plasseres et sted imellom Callons modell 2 og 3.  

 

6.5 Veien videre 

De nærmeste månedene vil antageligvis gi svar på om Siragrunnen Vindpark AS får innvilget 

konsesjon eller ikke. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe om sannsynligheten for 

det ene eller det andre, og selv om jeg i denne oppgaven har tillagt de negative konsekvensene 

en utbygging kan få (for marinbiologi og fisket ved Siragrunnen), stor plass, så er det også 

mange forhold som tilsier at konsesjon gis. Et vindkraftverk ved Siragrunnen vil blant annet 

gi økt sysselsetting i lokalområdene, bidra til teknologiutviklingen for havvind, og kan øke 

sjansene for at Norge innfrir målsettingene som er satt gjennom fornybardirektivet. Dette er 

områder jeg ikke har tatt for meg her i oppgaven, men som kan bli spennende å følge med på 

hvis prosjektet innvilges konsesjon og faktisk bygges ut.  
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