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Høringsuttalelse fra Kongelig Norsk Seilforening – referanse 2021/13141 

Espoo – planer om Vidar, et havbasert vindkraftverk nord i Skagerak 

 

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) er Norges største seilforening med mere enn 4000 medlemmer. 

Medlemmene er barn, ungdom og voksne i alle aldre, funksjonsfriske og folk med handikap. Vi har et 

aktivt miljø for regattaseiling og tur/cruising. KNS er landets største arrangør av nasjonale og 

internasjonale regattaer. Fra kretsregattaer for joller til store internasjonale mesterskap som 

Europamesterskap og Verdensmesterskap i store seilbåter offshore. 

Vi holder til i Oslo, men har i generasjoner hatt vårt kjølbåt regattamiljø ut fra Hankø i Fredrikstad 

kommune. Sommeren 2022 skal vi arrangere Verdensmesterskap i 5.5 m klassen og 

Europamesterskap i offshore racing hvor vi forventer nærmere 100 båter og nær 1000 deltagende 

seilere. Dette arrangementet er støttet av Kulturdepartementet og er viktig for å markedsføre Hankø 

og Fredrikstad kommune som internasjonal seildestinasjon. Både Kong Olav og Kong Harald har 

aktivt bidratt til å sette Hankø på kartet som seilarena. Slike arrangementer vinnes i internasjonal 

konkurranse og viktige tildelingskriterier er offshore regattabaner. Vi har tradisjon for å arrangere ett 

VM eller EM hvert år ut fra Hankø.  

En vindpark som Vidar vil sterkt forstyrre vindforholdene i området og vil sette strenge 

begrensninger på hvor det kan seiles. Vindparken vil redusere våre muligheter for å arrangere 

nasjonale og internasjonale offshore regattaer og kan true Hankø som internasjonal seildestinasjon. 

Flere seilklubber inklusive KNS arrangerer også andre offshore regattaer som går over flere døgn i 

Skagerak fra Oslofjorden og ned til Skagen. Ved å godkjenne Vidar som planlagt kan dette skape 

presedens for andre vindparker under utvikling i området ned mot Skagen. Vi er bekymret for at 

dette vil ha negative konsekvenser for seilsporten i Skagerak. 

I tillegg til at vindparken kan ødelegge seilingsområdet for internasjonal konkurranse vil den også 

begrense tur og cruising seileres område for rekreasjon. Vindområdet som blir påvirket er vesentlig 

større enn det arealet de fysiske vindmøllene dekker. 

Ut over de forhold vi har bemerket for norsk og internasjonal idrett vil det være betydelige 

naturinngrep som andre instanser vil kommentere. 
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KNS forutsetter og forventer av seilsporten inkluderes i en detaljert konsekvensutredning før endelig 

vedtak fattes. Her må nasjonale seilforbund fra Norge, Sverige og Danmark involveres. Likeledes de 

store seilklubbene som KNS, GKSS (Sverige) og KDY (Danmark) da disse er store arrangører av 

internasjonale mesterskap i området. 

KNS er en bærekraftig seilklubb som har sterk tilhørighet til FNs klimamål. Dette inkluderer som 

eksempel nullutslipps båter fremover, miljøvennlig bunnstoff, riktig avfallshåndtering og aktiv 

opprydning av plast på havet og langs strender. Vi støtter utvikling av vindkraft som fornybar 

strømkilde. Vi mener like vel at vindfarmer må utvikles der det er til lite hinder for allmennheten og 

seiling som rekreasjon og som sport. 

 

Vi ønsker å bli holdt informert om det videre arbeidet og være høringspart. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Nils Klippenberg 

Styreleder Kongelig Norsk Seilforening (KNS) 

 

 

 

 


