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Høringsuttalelse fra FNF Agder angående Buheii vindkraftverk 
 

Bakgrunn 

Selskapet HybridTech Buheii AS (et underselskap av HybridTech Consulting AS) har meldt 

inn forslag om bygging av et vindkraftverk på Buheii i Kvinesdal kommune. Prosjektet 

innebærer opptil 35 vindmøller med samlet installert effekt på inntil 105 MW. Planområdet er 

på ca. 6,5 kvadratkilometer. 

 

 

FNF Agder takker for muligheten til å gi innspill til meldingen fra HybridTech Buheii AS. 

 

INON-områder: 
Store urørte områder fra kyst til fjell vil gå tapt om vindparken med tilhørende anleggsveier 

og utbygging av kraftlinjer realiseres. Planområdet vil redusere store arealer med INON-1 og 

INON-2 områder dersom vindindustriområdet bygges. 

 

Landskap: 
Inngrepet vil ha svært store negative effekter i et område med høy landskapsverdi. 
Landskapsvernkonvensjonen som trådte i kraft i Norge i 2004 understreker at inngrep i 
særskilt viktige områder (herunder storskala landskapsrom) bør unngås. Vi ønsker å 
understreke viktigheten av realistiske visualiseringer i søknaden, dette for at politikere og 
andre skal ha et adekvat beslutningsgrunnlag. 
 
Forvaltning av rødlistearter: 
Vi vil kreve at det gis en svært grundig begrunnelse på hvordan desimering av rødlisteartede 
fugler skal unngås i størst mulig grad. Vi viser til Fylkesmannen i Vest-Agder sin innsigelse til 
Tonstad vindkraftverk, hvor det fremgår at FM har kunnskap om at dette området (Tonstad) 
har fylkets høyeste tetthet av hubro. 
 
Støy og skyggekast: 
Det meste av planområdet vil bli eksponert for støyverdier som ligger over den anbefalte 
grensen for nærfriluftsområder. I tillegg vil arealene rundt oppleve økt støyforurensing 
avhengig av vindretning, og spesielt ved fuktig vær da lyden bærer lenger. Ved lav sol vil 
skyggekast bli et reelt tema også i arealer langt utenfor planområdet.  
 

Vindmålinger 
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Vi ønsker å understreke viktigheten av at vindmålingene utføres av en uavhengig og 

kompetent instans. 

 
Konklusjon 
FNF Agder mener det ikke bør gis tillatelse til det konsesjonssøkte vindkraftanlegget på 

Buheii. Vår vurdering er at områdets naturverdier ikke er forenelig med vindkraftindustrielle 

strukturer og et omfattende veinett som vanskelig lar seg fjerne uten store sår i landskapet 

etter at prosjektperioden er over. Det er i tillegg svært uheldig for området som helhet 

dersom Tonstad Vindkraftverk i nabokommunen også realiseres, med de drastiske 

reduksjonene i inngrepsfrie områder som vil følge. 

 

Før det gis flere tillatelser regionalt bør det i tillegg utarbeides en overordnet plan for hele 

Vest-Agder fylke med tilstøtende områder for å se på konsekvenser av det totale 

utbyggingspresset. 
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