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Klage på konsesjonsvedtak til Buheii vindkraftverk 
 

Vi viser til melding fra NVE 17.09.15 om anleggskonsesjon til Buheii Vindkraft AS. Vi er glad for at NVE 

ikke gir konsesjon til nordre adkomstveg, da den ville ført til svært store inngrep i naturområder som 

også er svært viktig for friluftsliv. Men vi ønsker likevel å klage på NVEs konsesjonsvedtak, da den 

samlede belastningen på området blir for stor nå når Tonstad vindkraftverk har fått endelig 

konsesjon fra OED. 

 

 

Virkninger for landskap 

Tonstad vindkraftverk, der OED nettopp har gitt endelig konsesjon, ligger kun få kilometer fra 

planområdet for Buheii. Dette var en del av 0-alternativet , og NVE har derfor ikke lagt dette til grunn 

for virkningen for landskap, men sier i bakgrunn for vedtak at nær- og fjernvirkningene for landskapet 

vil forsterkes ved en utbygging av både Buheii og Tonstad vindkraftverk. 

 

Med en endelig konsesjon er det store sjanser for at Tonstad vindkraftverk realiseres. Tonstad 

vindkraftverk ligger så nærme Buheii at dette må legges til grunn når man ser på virkninger for 

landskap, og at NVE i sin vurdering ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til dette.  

 

 

Virkninger for friluftsliv og ferdsel 

Buheii er et regionalt svært viktig friluftsområde (Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

2014-2020 (Vest-Agder fylkeskommune)).  Vindparken vil få stor virkning for friluftsliv i området, 

spesielt i områdene Tonstad, Josdalhei, Netland og Risnes. NVE sier i bakgrunn for vedtak at de vil 

vektlegge at virkningene for friluftsliv vil bli ytterligere forsterket ved en utbygging av både Buheii og 

Tonstad vindkraftverk (s.25, 5.avsnitt). 

 

 

Virkninger for naturmangfold 

NVE skriver i bakgrunn for vedtak at Buheii vindkraftverk medfører en vesentlig reduksjon av 

sammenhengende naturområde med urørt preg, sett alene og i sammenheng med Tonstad 

vindkraftverk, og at de vil vektlegge reduksjon i INON i den samlede vurderingen for Buheii 
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vindkraftverk (s.39, 4.avsnitt). Totalt kan inngrepene i denne delen av Vest-Agder føre til et INON-tap 

på over 60 km2, ved realisering av Tonstad og Buheii vindkraftverk, tilhørende linjetraseer, og 

oppgradering av kraftlinjene for Tonstad-Lyse.  

 

Konsekvensutredningen slo fast at vindparken vil utgjøre en trussel mot rovfugl på næringssøk, og for 

bestanden av rype og orrfugl. FNF Agder spilte inn til NVE i høringsfasen at det finnes en studie som 

viser at bestanden av hønsefugl minker i et vindkraftverk. En østerriksk undersøkelse på orrfugl viser 

en nedgang i antall spillende orrhaner i vindkraftverk (http://www.ivb.cz/folia/58/2/173-

182_MS1449.pdf). Dette vil igjen kunne føre til en ytterligere reduksjon i rovfuglbestanden. NVE har 

ikke tatt med innspillet i sin vurdering. 

 

NVE sier i sin bakgrunn for vedtak at de vurderer bestanden av storfugl, orrfugl og lirype for solid og 

at de ikke vil bli påvirket av tiltaket (s.32, 5.avsnitt). Derfor er det ikke tatt hensyn til disse i den 

samlede vurdering for fugl. Vi mener at her kan det være kunnskap som viser noe annet, og ber OED 

om å vurdere dette i sin behandling av klagen. 

 

Med en endelig konsesjon er det store sjanser for at Tonstad vindkraftverk realiseres. Tonstad 

vindkraftverk ligger så nærme Buheii at den samlede belastning av to vindkraftverk i dette området 

er for stor til at Buheii vindkraftverk kan realiseres. De to vindkraftverkene vil til sammen ødelegge et 

stort sammenhengende område som er uten tekniske inngrep. Vi mener derfor at NVEs 

anleggskonsesjon til Buheii vindkraftverk er et brudd på naturmangfoldloven § 10. 
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