
Høringsuttalelse Kvinesheia vindkraftverk  

 

SAE Vind har søkt om konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindpark i Kvinesdal og Lyngdal kommuner. Søknaden 

innebærer en vindpark med 26 vindmøller og totalt installert effekt på inntil 60 MW. Totalt omfatter planområdet ca. 10 

km2. Det er utarbeidet konsekvensutredninger innenfor temaene: landskap, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, turisme 

og reiseliv, biologisk mangfold, støy, skyggekast og refleksblink, samfunnsmessige virkninger og annen arealbruk. 

 

Helhetlig plan 

Fra NVEs nettside går det fram at det i Vest-Agder er gitt to konsesjoner til vindkraftanlegg (Fjeldskår og Lista) og at 7 er 

under behandling av NVE. FNF Agder mener det er svært viktig å se hele fylket under ett. Vi mener derfor det må 

utarbeides en overordnet plan for vindkraft for hele fylket før det gis flere konsesjoner til enkeltanlegg. Det er i den 

sammenheng viktig å se på det totale utbyggingspresset i området, blant annet vannkraftutbygging, kraftlinjer osv. 

 

Inngrepsfri natur i Norge (INON) 

Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere stortingsmeldinger de senere årene. Blant annet i 

St.meld. nr. 17 (1998-99) ”Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren”, nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv”, nr. 42 (2000-

2001) ”Biologisk mangfold”, nr. 21 (2004-2005) og nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 

miljøtilstand”. I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet er INON et eget arbeidsmål som går ut 

på å ”sikre at attværande naturområde med urørt preg blir tekne vare på”. 

 

Omsøkt utbygging vil i følge søknaden medføre tap av totalt 2,5 km2 inngrepsfri natur i sonen 1-3 km fra tyngre tekniske 

inngrep. I Lyngdal er det fra før svært lite inngrepsfri natur igjen. Selv om tiltaket kun berører et mindre område med 

inngrepsfri natur vil tiltaket medføre et tap på 9,6 % av kommunens resterende inngrepsfri natur. I Kvinesdal utgjør 

inngrepet mye mindre prosentvis andel av kommunens inngrepsfrie natur , men områdene som går tapt ligger nær 

befolkningskonsentrasjonene i Kvinesdal. Inngrepet vil derfor lokalt ha betydning da mye av resterende inngrepsfri natur 

på Kvinesheia går tapt. 

 

Rødlistede fuglearter 

Det er registret en rekke rødlistede fuglearter i området. I tillegg til de 14 rødlistede fugleartene som er nevnt i 

konsekvensutredningen er FNF Agder også blitt kjent med at det er påvist hekkende hubro som er klassifisert som sterkt 

truet. Dette er beskrevet i høringsuttalelsen til Norsk ornitologisk forening (NOF). NOF viser til at Miljøverndepartementet 

nylig stoppet utbyggingen av en planlagt vei på Hitra for å sikre en hekkeplass for den sterkt truede hubroen. Dette til tross 

for at den alternative veitraseen vil koste anslagsvis 100 millioner ekstra. Dette er et tydelig signal på artens betydning, 

noe som også må tas hensyn til i denne saken.  

 

Friluftsliv 

Storhei og Slettheia er deler av et større heiområde som strekker seg nordover mot Kvinesheia. I fylkeskommunens 
handlingsplan for friluftsliv fra 1985 vurderes dette som et område med viktige friluftsinteresser, og deler av det er av 
regional betydning. Det pekes også på at Storhei og Slettheia er blant de siste i Kvinesdal med begrenset omfang av 
tekniske inngrep. 
 
I konsekvensutredningen er det beskrevet at opplevelseskvalitetene i planområdet for Storhei vindpark først og fremst er 
knyttet til naturens relative uberørthet og kulturverdiene. Storheiområdet har stor betydning for brukere fra lokalområdet og 
noen tilreisende. Storhei sin verdi sett i forhold til tradisjonell friluftslivsutøvelse vurderes å bli betydelig redusert, eventuelt 
tapt, fordi opplevelseskvalitetene forringes sterkt. 
 
Videre er det i konsekvensutredningen beskrevet at det finnes flere alternative områder for utøvelse av friluftsliv i 
Kvinesdal kommune. Disse områdene er like store og like egnede til friluftslivsaktiviteter som Storhei og 
Slettheia, men de nærmeste bærer større preg av inngrep, og avstanden til tilsvarende lite berørte områder er nokså stor. 
 
I konsekvensutredningen er det oppsummert at konsekvensene for friluftslivet for Storhei og influensområdet ved Busund 
er middels negative. Dette til tross for at det er vurdert at større områder vurderes å gå tapt i forhold til utøvelse av 
friluftsliv. Vi mener dette bør tillegges langt større negativ konsekvens enn det som er gitt i konsekvensutredningen. 
 

Konklusjon 

FNF Agder mener det ikke bør gis tillatelse til Kvinesheia vindkraftverk. Før det gis flere tillatelser til enkeltanlegg må det 

utarbeides en overordnet plan for hele fylket/større områder for å se på konsekvenser av det totale utbyggingspresset. 

 

Vennlig hilsen  

Forum for natur og friluftsliv i Agder v/organisasjonene: 

  

 Naturvernforbundet i Vest-Agder 

 Norges Jeger- og Fiskerforbund i Vest-Agder 

 Norges Jeger- og fiskerforbund i Aust-Agder 

 Kristiansand og Opplands turistforening 

 

 


