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Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii 

vindkraftverk 
 

Vi viser til melding fra NVE om konsesjonssøknad om Buheii vindkraftverk med tilhørende 

nettilknytning, og takker for muligheten til å komme med innspill. 

 

Sammendrag 

Buheii vindkraftverk med sekundær adkomstveg 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. En reduksjon av INON får store konsekvenser for 

naturmangfoldet, i tillegg til den belastningen et vindkraftverk i seg selv er for fugle- og dyreliv. 

Dersom vindkraftverket blir realisert, vil mulighetene for at villreinen kan ekspandere sørover bli 

ytterligere redusert. Den samlede belastning i dette området blir svært stor dersom andre planlagte 

vindkraftverk og kraftlinjer blir realisert. Vi ber derfor NVE om ikke å gi konsesjon til Buheii 

vindkraftverk. 

 

Virkninger for landskap 

Man har i konsekvensutredningen delt utredningsområdet inn i fire delområder, sett på verdi og 

utredet konsekvenser for hvert delområde. Til slutt har man oppsummert og slått sammen til en 

felles konsekvensvurdering. Konklusjonen er at tiltaket vil ha middels negative konsekvenser for 

landskapet. I den samlede konsekvensvurderingen for utredningsområdet sier man at «Landskapet i 

utredningsområdet tenderer til å ha en verdi over snittet i regional sammenheng». Vi mener at 

tiltaket har store negative konsekvenser, nettopp fordi verdien på landskapet er så høyt i dette 

området. Det er lite preget av tidligere tekniske inngrep, og mener at konsekvensen ikke blir mindre 

selv om svært få turbiner vil bli synlige fra dalene, eller at avstanden til turbinene er stor. Her vil vi 

nevne at 22 av 23 turbiner vil bli synlige fra Reinshommen hyttegrend i Knaben, og til tross for 

avstanden vil dette få stor konsekvens for landskapet. 

 

For sekundær adkomstveg fra nord vurderes konsekvensene til liten til middels negativ konsekvens i 

driftsfasen. Vi mener at vurderingen er for svak. Vegen vil medføre høye fyllinger og skjæringer flere 

steder på grunn av det bratte terrenget, og det blir vanskelig å tilpasse vegtraseen til landskapet. 
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Dette vil endre landskapet totalt, og vi mener derfor at konsekvensen av dette inngrepet vil være 

stor negativ.  

 

 

Virkninger for kulturminner og kulturmiljø 

Vindparken vil forstyrre opplevelsen ved kulturminner i området. I konsekvensvurderingen 

nedjusteres konsekvensene til kulturmiljø på grunn av avstand, selv om mange av turbinene vil være 

synlige. Vi mener at siden opplevelsen vil bli forstyrret, uansett avstand, bør konsekvensen vurderes 

høyere for de kulturmiljøene som har høy verdi. 

 

 

Virkninger for friluftsliv og ferdsel 

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

2014-2020 (VAF)). Her har tiltakshaver flyttet grensen nordover i forhold til den regionale planen i sin 

egen vurdering av hva som er svært viktige friluftsområder. Vi mener tiltakshavers fremstilling er 

villedende, og ber NVE vurdere nordlige del av planområdet etter gjeldende regional plan, og ikke 

etter tiltakshavers vurderinger. 

 

Vindparken vil få stor virkning for friluftsliv i området, spesielt i områdene Tonstad, Josdalhei, 

Netland og Risnes. Konsekvensutredningen slår fast at tiltaket vil ha middels til stor konsekvens for 

ferdsel og friluftsliv, og vi ber NVE legge stor vekt på dette i sin vurdering av tiltaket. 

 

 

Virkninger for naturmangfold 

Planområdet er del av et større område uten tekniske inngrep. Områder i Norge uten tekniske 

inngrep blir stadig redusert, og det skjer også i denne regionen. Vedlegg 1 viser hvordan utviklingen 

har vært i nærheten av planområdet fra 2003-2013 (inon.miljodirektoratet.no). 

 

Vindparken vil redusere inngrepsfrie områder med mellom 23 og 27 km2 (avhengig av linjetrasè til 

Ertsmyra). Dette er svært mye. I tillegg kommer de andre utbyggingene som man har regnet med blir 

realisert i 0-alternativet, og en sekundær adkomstvei nord for planområdet. 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. Vi ber NVE 

vurdere inngrepsfri natur som viktig for naturmangfoldet når man skal ta stilling til 

konsesjonssøknaden. 

 

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

for bestanden av rype og orrfugl. Det finnes to kjente hekkelokaliteter for hubro rett utenfor 

planområdet, som vi vet vil bli sterkt berørt i anleggsfasen. Det slås også fast at planområdet inngår 

som en del av hekketerritoriet for kongeørn og hønsehauk, og dette er arter som også vil bli sterkt 

berørt i driftsfasen på grunn av kollisjonsrisiko. Når det gjelder hønsefugl, finnes det studier som 

viser at bestanden 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.  
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I konsekvensutredningen for villrein slås det fast at man ikke kan utelukke fremtidig bruk av Buheii 

som del av leveområdet. I tillegg sier rapporten fra Naturrestaurering at dersom friluftsutøvere 

reagerer på tiltaket med å benytte områdene nord for Josdalen i større grad enn tidligere, vil dette 

ha stor negativ effekt på villreinen (kap.8, s.32). Dette fordi heiene nord for Josdalen er mer brukt av 

villreinen enn planområdet. Villrein er en prioritert art, og i følge Kvinesdals representant i 

Villreinnemda, Tina D. Fossdal, er målet er å få villreinen til å bruke sørområdet i større grad, da 

beiteforholdene i nord begynner å bli dårlige. Selv om Buheii vindkraftverk verken ligger i Nasjonalt 

Villreinområde eller Hensynssone Villrein, ligger dette i et område i kanten av hensynssona. Ut fra 

tildeling av tellende areal på fellingsløyver på villrein, går området helt ned til Kvinlog. Det vil si at 

Buheii inngår i tellende areal. Se vedlegg 2. 

 

Vi ber om at NVE tar hensyn til dette i sin behandling av konsesjonssøknaden.  

 

 

Samlet belastning 

0-alternativet går ut fra at Tonstad vindkraftverk bygges ut, og vi mener den samlede belastningen på 

området vil bli altfor stor hvis Buheii vindkraftverk også blir realisert. Dette er et område som har 

vært lite berørt av tekniske inngrep tidligere, og at så mye utbygging vil føre til en dramatisk endring 

av landskap, naturopplevelse og naturmangfold. 

Dersom Tonstad vindkraftverk ikke bygges ut, vil det likevel bli stor belastning på dette området. Det 

er planer om flere vannkraftutbygginger i øvre Kvinesdal. 

Den samlede belastning for fylket blir svært stor dersom alle vindkraftverk under planlegging blir 

realisert. Det viser synlighetsanalysen utført av Fylkesmannen i Vest-Agder (vedlegg 3).  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i de store konsekvensene for natur og friluftsliv, ber vi NVE om ikke å gi konsesjon til 

Buheii vindkraftverk. 

 

Med hilsen 

 
Camilla Moseid 

Koordinator FNF Agder 

for organisasjonene: 

 Aust-Agder Turistforening 

 DNT Sør 

 Naturvernforbundet Vest-Agder 

 Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder 

 Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder 

 Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen 



 

 

Vedlegg 1: Utsnitt fra inon.miljodirektoratet.no 

 

 



 

 

Vedlegg 2: Kart over villreinvald i Kvinesdal (kilde: Tina D. Fossdal, Villreinnemda) 

 

 
 

 



 

 

Vedlegg 3: Synlighetsanalyse utarbeidet av fylkesmannen i Vest-Agder 

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMVA/Milj%C3%B8%20og%20klima/Vindkr

aft/Vindkraftverk_Siktkart-Vest-Agder.pdf) 
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