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speiderforbund. 

Støtte til krav om umiddelbar stans i anleggsarbeidene 
for Buheii vindkraftverk 

 

Vi viser til brev fra Naturvernforbundet datert 15. april til NVE vedr. krav om umiddelbar stans i 
anleggsarbeidene for Buheii vindkraftverk. FNF Agder støtter seg til dette kravet med hensyn til 
bekymring for forstyrrelser av hekkende kongeørn i forbindelse med det pågående arbeidet med 
anleggsveien til Buheii vindkraftverk.  
  
I MTA-planen for Buheii vindkraftverk står det: «Det er likevel en hekkeplass som vil være nær 
planområdegrensen øst for Buheii vindkraftverk. I anleggsfasen vil det undersøkes om det hekker 
kongeørn på denne hekkeplassen. Dersom det påvises hekking vil det tilstrebes å unngå 
anleggsarbeid på infrastruktur og turbiner nær den tredje kjente hekkeplassen i perioden mars – juli 
da arten er mest følsom for forstyrrelser.»  
 
FNF Agder viser også til presiseringen som Naturvernforbundet har gjort i e-post til NVE datert 16. 
april at all anleggsvirksomhet må stanses, ikke bare sprengningsarbeid. Ifølge en rapport fra 
Multiconsult, bestilt av Statnett, er anbefalte hensynssoner for kongeørn 1000 meter når det gjelder 
helikopter, droner, sprengning og bakkearbeid (inkludert hogst), og 750 meter når det gjelder 
ferdsel. Dette gjelder fra februar til august. NVE må sørge for at anleggsarbeiderne overholder dette. 
Området et verdifullt naturområde med rødlistede naturtyper (rabbe og leside), med mange 
hekkende fugler som ikke er kartlagt for hekking i år, for eksempel tiur. Stans av anleggsarbeider i 
hekkeperioden er dermed nødvendig også for å beskytte disse andre artene. 
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