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Høringsuttalelse fra FNF Agder angående Tonstad vindkraftverk
Bakgrunn
Selskapet Tonstad Vindpark AS (et underselskap av Havgul Clean Energy AS) har søkt
konsesjon på bygging av et offshore vindkraftverk lokalisert i heiområdene øst for Tonstad i
Sirdal, og med nettilknytning også i Kvinesdal og Flekkefjord kommuner (Vest-Agder).
Prosjektet innebærer opptil 64 vindmøller med opptil 170 meters høyde og samlet installert
effekt på inntil 200 MW. Planområdet utgjør ca. 29 km2 i heiområder som ikke er berørt av
tyngre menneskelige inngrep.

FNF Agder takker for muligheten til å gi innspill til søknaden fra Tonstad Vindpark AS.
INON-områder:
Store urørte områder fra kyst til fjell vil gå tapt om vindparken med tilhørende anleggsveier
og utbygging av kraftlinjer realiseres. De tilstøtende områdene er allerede til en viss grad
utbygd, og dette gjør de resterende områdene ennå mer verdifulle. Både i sammenheng med
friluftsaktiviteter og naturvernhensyn er dette områder som må skjermes fra vindindustri.
Sumvirkningene på heiområdet som helhet vil være svært degraderende hvis konsesjon blir
gitt til både Tonstad og Buheii vindkraftverk.

Forvaltning av rødlistearter:
Det er registrert flere rødlistede arter i området, blant dem hubro. Vi mener at de avbøtende
tiltakene som ble presentert på folkemøtet ikke er gode nok for å ivareta populasjonene av
disse artene. Blant annet har hubroen en aksjonsradius som er langt større enn 1 km fra
redet, og faglig litteratur viser til at hubroen er utsatt for å bli drept av vindmøllevingene. Vi
viser også til Fylkesmannen i Vest-Agder sin innsigelse, hvor det fremgår at FM har
kunnskap om at dette området har fylkets høyeste tetthet av hubro. Vi kan ikke se hvordan
området kan bygges ut uten at det bryter sterkt med prinsippene i den sektorovergripende
naturmangfoldlovens §§ 8, 9 og10.
Friluftsliv:
Sirdalsheiene er et unikt sammenhengende friluftsområde i sørnorsk sammenheng, og vi
mener at bygging av vindindustriområdet med tilhørende anleggsveier vil forringe området i
så stor grad at det ikke lenger er attraktivt for friluftsliv. Vi tillater oss å stille spørsmål ved om
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verdisettingen som friluftsområde har vært for lav og om større del av planområdet burde
vært gitt en høyere verdi enn det som er tilfelle i konsekvensutredningen.
Landskap:
Inngrepet vil ha svært store negative effekter i et område med høy landskapsverdi, som det
presiseres i konsekvensutredningen. Landskapsvernkonvensjonen som trådte i kraft i Norge i
2004 understreker at inngrep i særskilt viktige områder (herunder storskala landskapsrom)
bør unngås.
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.
Konklusjon
FNF Agder mener det ikke bør gis tillatelse til det konsesjonssøkte vindkraftanlegget på
Tonstad. Vår vurdering er at prosjektets størrelse og karakter gjør at det ikke kan
gjennomføres uten natur- og rekreasjonsverdiene i dette unike friluftsområdet blir drastisk
redusert.
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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