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Buheii vindkraftverk - Høring av søknad om endring 
av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan 
Innspill fra FNF Agder 

 

NVE mottok den 14. februar 2020 søknad om endring av detaljplan og miljø-, transport og 

anleggsplan (MTA) fra Buheii Vindkraft AS for Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune. Det søkes 

blant annet om planjustering for endring av trasé for adkomstvei og internveier, samt endring av 

plassering for massetak. FNF Agder takker for muligheten for å komme med innspill. 

FNF Agder mener fortsatt at Buheii vindkraftverk ikke burde bli realisert da tiltaket vil få store 

konsekvenser for landskapet, og opplevelsen ved kulturmiljø og kulturminner i området. Synlighet, 

støy, skyggekast og iskast vil få store konsekvenser for friluftslivet i området, og en reduksjon av 

INON-områder vil få store konsekvenser for naturmangfoldet. 

I søknad om planjustering for adkomst- og internveger står det at sammenlignet med den godkjente 

traséen for adkomstveg til planområdet er den nye trasèen ca. 0,3 km kortere, i tillegg til at 

omleggingen muliggjør en reduksjon i lengden på internvegene til den sørlige turbinklyngen på 1,3 

km. Videre står det at de foreslåtte justeringene vil medføre en reduksjon i lengden på internvegene 

til den nordlige turbinklyngen på 1,2 km, slik at samlet lengde på adkomst- og internvegene 

reduseres fra 24,3 km til 21,5 km (-2,8 km).  

Kortere veg betyr mindre terrenginngrep, som er positivt. Samtidig vil tiltaket uansett medføre høye 

fyllinger og skjæringer flere steder på grunn av det bratte terrenget, og det blir vanskelig å tilpasse 

vegtraseen til landskapet. Dette vil endre landskapet totalt, og konsekvensen av dette inngrepet vil 

være stor negativ. Videre står det i søknaden at reviderte traseer berører ingen registrerte 

naturtyper eller rødlistearter, og sammenlignet med opprinnelige traseer er det heller ingen 

vesentlig forskjell på konfliktnivået i forhold til øvrige interesser i området (friluftsliv, skogbruk, 

utmarksbeite, etc). Buheii er et regionalt svært viktig friluftsområde (Regional plan for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (VAF)). Vindparken med eller uten de omsøkte endringene vil 
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uansett få stor virkning for friluftsliv i området, spesielt i områdene Tonstad, Josdalhei, Netland og 

Risnes. Samtidig vil en reduksjon av INON-områder få store konsekvenser for naturmangfoldet. I 

forbindelse med terrenginngrep og sprengstein ved utbyggingen av vindkraftverket må hensynet til 

landskapstilpasninger og natur prioriteres, spesielt med hensyn til den samlede belastningen Buheii 

vindkraftverk sammen med Tonstad vindkraftverk vil ha på landskapet. 

Myr er en viktig naturtype, og hvis adkomstvegen legges til i myrområder kan tiltaket komme i 

konflikt med nasjonale målsetninger om å bevare verdifull «klima-natur» som myr. Vi viser til FNs 

klimapanel sin spesialrapport om landarealer og klima som viser at menneskelig aktivitet de siste 

tiårene har endret store landarealer fra karbonlagre til utslippskilder. Dette gjelder blant annet 

drenerte myrer. Drenering av myrer må ikke forekomme.  

Vannforekomster i og i nærheten av området kan bli påvirket både gjennom de fysiske inngrepene 

ved veiutbygging, men også gjennom at den kjemiske vannkvaliteten, og dermed også 

miljøtilstanden, forringes. Tiltaket må ikke komme i konflikt med vannforskriften og redusere 

miljøtilstanden i nærliggende vannforekomster. 

I søknaden står det ikke nærmere beskrevet om adkomst- eller internveier vil komme i konflikt med 

kjente og kartlagte trekkveier for vilt. Her er det avgjørende å ha oppdatert og god kunnskap, og det 

må settes konkrete tiltak for å beskytte vilt mot skader som følge av de omfattende naturinngrepene 

og masseutfyllingene et vindkraftverk medfører. 

 

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. 
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