Høringsuttalelse Stemmeheia vindkraftverk
Norsk Vind Energi as har sendt inn melding om planlegging av Stemmeheia vindkraftverk til NVE for behandling. Området
som planlegges for lokalisering av vindkraftverket ligger 4-6 km vest for Flekkefjord by. I tillegg til dette anlegget er det
sendt inn konsesjonssøknad for Skorveheia vindkraftverk som også ligger i Flekkefjord. Konsesjonssøknad for Skorveheia
var på høring i 2008, men ifølge NVE vil det ikke bli prioritert å sluttbehandle denne før i 2012-2014. Dersom både
Skorveheia og Stemmeheia vindkraftverk blir realisert er det beskrevet at det mest hensiktsmessige er en felles 132 kV
kraftlinje fra prosjektene til Åna-Sira. Denne kraftlinjen vil være på om lag 7 km og gå parallelt med eksisterende 60 kV
kraftlinje.
Det er flere vindkraftprosjekter under planleggging i Flekkefjord. I tillegg til Stemmeheia og Skorveheia er det sendt inn
melding til NVE på Siragrunnen (offshore) og Håskogheia. Norsk Vind Energi skriver imidlertid at etter det de kjenner til er
prosjektet på Håskogheia lagt på is.
Størrelsen på planområdet for Stemmeheia vindkraftverk er ca. 9 km 2. Området er preget av kupert fjellterreng og
vegetasjonen veksler i hovedsak med bart fjell, let skog, lynghei og myr. Planområdet ligger på mellom 260-360 moh.
Området ligger innenfor arealer som er avsatt til LNF-område.
Stemmeheia vindkraftverk er planlagt med en effekt på 110 MW. Innenfor det meldte området er det plass til 25 – 40
vindmøller. Det er laget et utbyggingsalternativ med 36 møller, men foreløpig er ikke verken antall eller plassering av
vindmøllene bestemt.
Det skal utarbeides konsekvensutredning for: landskap, kulturminner og naturmiljø, friluftsliv, biologisk mangfold, støy og
skyggekast, annen arealbruk, infrastruktur, samfunnsmessige virkninger, energiproduksjon og økonomi.
Helhetlig plan
FNF Agder mener det er svært viktig å se hele fylket under ett. Vi mener derfor det må utarbeides en overordnet plan for
vindkraft for hele fylket før det gis flere konsesjoner til enkeltanlegg. Det er i den sammenheng viktig å se på det totale
utbyggingspresset i området, blant annet vannkraftutbygging, kraftlinjer osv.
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 (20002001) ”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”.
Meldingen beskriver at et inngrepsfritt naturområde ved Stemmeheia vil forsvinne hvis vindkraftverket bygges ut.
Friluftsliv
Det er i meldingen beskrevet at området som blir benyttet til vindkraftverk ikke vil bli avstengt, men dets opplevelsesverdi
vil endres blant annet pga visuell påvirkning og støy. Det er derfor grunn til å tro at noen brukergrupper vil ferdes mindre i
området. Det beskrives videre at et vindkraftverk imidlertid vil føre til at andre brukergrupper besøker området, både fordi
atkomstveien letter tilgjengeligheten til området og fordi vindkraftverket kan bli en attraksjon i seg selv.
Et vindkraftområde vil etter vår oppfatning gå tapt som friluftsområde. Det er lite sannsynlig at området vil bli besøkt, slik
det er beskrevet i meldingen, av grupper som ønsker å utøve friluftsliv.
Konklusjon
FNF Agder mener at før det gis flere tillatelser til enkeltanlegg må det utarbeides en overordnet plan for hele fylket/større
områder for å se på konsekvenser av det totale utbyggingspresset.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv i Agder v/organisasjonene:
Naturvernforbundet i Vest-Agder
Norges Jeger- og Fiskerforbund i Vest-Agder
Norges Jeger- og fiskerforbund i Aust-Agder
Kristiansand og Opplands turistforening

