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Dette brevet sendes på vegne av:  

 
Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Naturvernforbundet i Agder, Norges 

jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk 

forening Sørlandsavdelingen, Sørlandets krets av Norsk speiderforbund. 

Gjennomgang av konsesjonsbehandlingen av 
vindkraft på land 
Innspill fra FNF Agder 

 

Vi viser til brev fra OED datert 28. februar 2020 vedr. invitasjon til innspillsmøte og skriftlig 

innspill i forbindelse med gjennomgang og forbedringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft 

på land. FNF Agder takker for muligheten for å komme med innspill, og har følgende punkter:  

• Det er behov for en grundig gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraft på land 

som tar større hensyn til natur- og friluftslivsverdier enn det dagens system gjør. 

Lokalsamfunn splittes av vindkraftsakene, dette har vi sett iblant annet i Åmli 

vedrørende området rundt Bjørnstigfjellet, samt Kvinesdal, Birkenes, Sirdal, Åseral, og 

Bygland. FNF Agder ønsker en reell medvirkning på regionalt nivå for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner, og ber om at utbygging settes på vent inntil sivilsamfunnet i 

regionene er hørt. 

• Når MTA-planer har blitt sendt på høring innebærer denne så store endringer (økningen 

i turbinenes høyde og spennet på rotorbladenes diameter) i forhold til tidligere gitte 

konsesjoner at det burde settes krav om ny konsesjonsbehandling og 

konsekvensutredning. Et eksempel fra dette er Skorveheia vindkraftverk hvor den 

samlede belastningen tiltaket på friluftslivsverdiene som finnes i området, nærheten til 

Flekkefjord landskapsvernområde og viktige rovfugltrekk vil bli for stor. 

 

• Gitte konsesjoner på vindkraftverk med høyt konfliktnivå bør vurderes på nytt. Vi viser 

igjen til eksempel fra Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord kommune hvor 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren sin tematisk konfliktvurdering fra 2009 er satt til 

kategori D-E (stor til svært stor konflikt). Tematiske konfliktvurderinger må tillegges 

betydelig større vekt og benyttes som en ressurseffektiv grovsortering av gode og 

dårlige prosjekter. Vi viser også til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Oddeheia/ 
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Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes hvor tiltaket vil komme i konflikt med natur- og 

friluftslivsverdier.  

 

• Når det foreligger for lite informasjon om naturverdiene i området, og om hva slags 

innvirkning eventuelle større vindturbiner vil ha på dette må man sørge for å innhente 

kunnskap. Eksempel om dette er fra Lillesand vindkraftverk sin MTA-plan som er på 

høring. Det foreligger lite informasjon i MTA-planen om hva slags betydning 

planområdet har for rovfugletrekk langs med kysten og det er usikkerhet på hva slags 

konsekvenser økt størrelse av vindturbiner vil kunne ha på fuglelivet. I tillegg har 

sentrale miljøproblemstillinger som sulfittholdig berggrunn først blitt drøftet etter at alle 

tillatelser er gitt. Det har også vært manglende involvering og orientering av lokale 

berørte underveis i prosessen i forbindelse med søknad om økt installert effekt. 

 

• Regelverket må strammes inn slik at sikkerheten for oppryddingen av vindturbinene i sin 

helhet må stilles før vindturbinene bygges. FNF Agder har stilt spørsmål ved hva som 

skjer når et vindkraftverk eventuelt blir nedlagt eller går konkurs før 12-årsfristen, hvem 

sitter da med ansvaret for opprydding og tilbakeføring? Og i hvilken grad kan naturen 

tilbakeføres? 

 

Til slutt viser FNF Agder til et felles brev fra Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Norges 

Jeger- og Fiskerforbund, Sabima, Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening 

datert 22. november 2019, med anbefalinger til hvordan konsesjonssystemet kan forbedres og 

styrkes for å ivareta natur- og friluftslivsverdier i konsesjonssystemet. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Agder 

 

Jorunn Haugen 

Fylkeskoordinator 

FNF Agder 

Forum for Natur og Friluftsliv Agder er et samarbeidsnettverk mellom 11 natur- og friluftsorganisasjoner i Agder: 4H 

Norge - Region Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, 

Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, 
Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Skogselskapet i Agder, Sørlandets krets av Norsk speiderforbund. 


