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Høringsuttalelse fra FNF Agder angående vindkraftanlegg i Birkenes 

 

Bakgrunn 

Selskapet E.ON har meldt oppstart av prosjektering for Storehei, Oddeheia og 

Bjelkeberget vindkraftanlegg i Birkenes kommune. Prosjektet innebærer tre områder 

med 65 vindmøller og samlet installert effekt på inntil 200 MW. Totalt omfatter 

planområdet ca. 25 km2, nærmere 5% av kommunens totale areal. 

 

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”. 

 

Den planlagte utbyggingen vil i følge meldingen medføre tap av store deler av 

kommunens gjenværende inngrepsfri natur i sonen 1-3 km fra tyngre tekniske 

inngrep. Inngrepet vil derfor lokalt ha stor betydning, da mye av resterende 

inngrepsfri natur sentralt i kommunen går tapt for alltid. 

 

Rødlistede arter 

Det er i følge artsobservasjonsregisteret (http://artsobservasjoner.no) registrert 

rødlistede arter i området. Det ser for øvrig ut til at datagrunnlaget med tanke på 

biologisk mangfold i planområdet er svakt, og dette bør vektlegges i en eventuell 

konsekvensutredning.  

 

Friluftsliv og jakt 

Prosjektområdet ligger delvis inne i områder som er regulert til LNF-områder 

(landbruks-, natur- og friluftsområder). I tillegg ligger Storehei svært nærme det 

viktige og populære friluftsområdet Oggevatn. Om et vindkraftanlegg tillates bygd, vil 

meget store areal i og rundt anlegget forringes sterkt med tanke på turisme, 

naturopplevelser og jakt. 

 

Landskapets beskaffenhet vil gjøre veibyggingen i området komplisert. Det påkrevde 

nettverket av anleggsveier vil ødelegge landskapet permanent, selv etter at 

vindkraftanleggets livstid er utløpt.  I tillegg vil faren for iskast gjøre det potensielt 

farlig å oppholde seg i planområdet i store deler av vinterhalvåret.  

http://artsobservasjoner.no/
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Konklusjon 
FNF Agder mener det ikke bør gis tillatelse til de prosjekterte vindkraftanleggene i 

Birkenes på bakgrunn av områdets verdi med hensyn til friluftsliv, jakt, økologi og 

naturopplevelser. Før det gis flere tillatelser bør det i tillegg utarbeides en overordnet 

plan for hele fylket/større områder for å se på konsekvenser av det totale 

utbyggingspresset. 

 

Vennlig hilsen  

Olav Schrøder 

Leder for arbeidsutvalget 

 

Thor Inge Vollan 

Koordinator 

 

For FNF Agder med organisasjonene:  

• Aust-Agder turistforening 

• 4H Aust-Agder 

• Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen 

 


