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Kommentar til og protest mot utbygging av Buheii vindkraftverk 
 
Varde Vel Hytteforening i Josdal representerer hytteeierne i området like nord for det planlagte 
vindkraftverket.  Totalt er det i dag i vårt område ca 150 hytter. Antallet hytter i Josdalen har økt 
betraktelig de senere år. Flere hyttefelt er under planlegging (realiseringen av disse planene vil 
imidlertid påvirkes negativt av planene om vindkraftutbygging). Vi er hyppige brukere av heia sør for 
Josdal, Bergeheii, og vil på denne bakgrunn protestere mot den omsøkte vindkraftutbyggingen.  
 
Bergeheii framstår i dag som et urørt naturområde, med utsyn mot urørt natur i alle retninger, kun 
med unntak av en mast på Stakkhomfjellet. Bergeheii-området er svært mye brukt som turområde 
både av hytteeierne og av lokalbefolkningen i Josdal og på Tonstad, både sommer og vinter. I 
skisesongen er topptur til Varden på Bergeheii den desidert mest populære skituren med fantastisk 
utsikt. I tillegg har vi en mye brukt merket og oppkjørt skiløype sør for Bergeheii, om Falkestøl, som 
går i dalsøkket like nedenfor den omsøkte utbyggingen. En annen skiløype går sørover mot 
Frielestølen på vestsiden av den påtenkte vindparken. Den omsøkte vindparken vil således komme 
svært nær det mest brukte turterrenget. Den visuelle effekten av vindmøllene blir så stor at dette 
friluftsområdets karakter blir drastisk endret. Mye av terrenget i Bergeheii ligger mellom 650 og 800 
meter over havet, med høyeste punkt på 826 m. De planlagte vindturbinene vil plasseres på vel 700 
m høyde. Med navhøyde på 94 meter og rotordiameter på 112 meter, vil de være svært synlige fra 
det meste av turområdet. Det sier seg selv at opplevelsen av å være i uberørt natur vil være borte.  
 
I Vest-Agders Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020, ligger Bergeheii, Buheii 
og Grønheia innenfor et område definert som ”svært viktig friluftsområde”. Vi anser derfor at en 
utbygging av Buheii vindpark klart bryter med de langtidsplaner fylket har vedtatt for å ivareta 
friluftsinteressene og behovet for å bevare uberørt natur. I planen sies det blant annet: ”Mange 
verdsetter store, sammenhengende områder uten inngrep, med de mulighetene det gir for 
opplevelse av stillhet og intakt natur. Naturområder med urørt preg er imidlertid i ferd med å bli en 
begrenset ressurs både i fylket og landet forøvrig. Vest-Agder er i dag blant fylkene med arealmessig 
minst INON-områder (19,9 % av fylkets areal), og i perioden 1998-2008 opplevde Vest-Agder klart 
størst reduksjon av villmarkspregede områder (-31,1 %). Med bakgrunn i dette er det viktig at 
gjenværende INON-områder blir ivaretatt”.  Buheii vindkraftverk vil imidlertid redusere INON-
området med mellom 23,1 og 27,2 km2 avhengig av hvilken linjetrase som blir valgt. Det siste INON-
området Sirdal har sør for Tonstad med avstand 3-5 km fra nærmeste inngrep vil bli borte.  
 
Hytteeierne i Josdal området har tidligere protestert mot Havgul sitt prosjekt Tonstad Vindkraft. Den 
nordligste delen av planområdet for denne vindparken ble tatt ut primært av hensyn til 
friluftsområdene og faunaen, blant annet villrein. Allikevel vil 17 km2 av INON-området forsvinne 
med dette prosjektet. Blir både Tonstad Vindkraft og Buheii Vindpark realisert, vil INON området bli 
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redusert med ca 40 km2 og heia mellom Sirdalsvatnet og Kvinesdal bli blokkert av to vindparker, slik 
at det ikke finnes noen passasje nord-sør uten å komme i nærkontakt med turbinparker.  
 
Ubygging av vindmølleparker i området vil åpenbart redusere interessen for friluftsliv og derved 
mulighetene for å satse på turistutbygging. Dette vil gjelde for Sirdal kommune, hvor interessen for 
hytter i Josdalsheia sterkt vil bli redusert hvis det planlagte tiltaket blir gitt konsesjon, og for 
Kvinesdal kommune, hvor interessen for Knaben som satsingsområde for turisme vil forringes. 
Konsesjonen gitt til utbygging av Tonstad vindpark har ganske sikkert allerede påvirket satsingen på 
turisme på Krågeland.  
 
Det planlagte veinettet i forbindelse med vindparken på Buheii vil føre til store naturinngrep. Vi 
reagerer på at det i tillegg til tilførselsveien planlagt inn i sørlige del av vindparken, og et stort internt 
veinett i området, også planlegges en tilførselsvei i nordlig del av vindparken. Slik vi ser det vil denne 
veien være teknisk unødvendig og fordyrende.  Vi oppfatter det slik at den er tatt inn i planene av 
taktiske hensyn, i et forsøk på å framstille dette som starten på en ny, kortere vei fra Tonstad til øvre 
Kvinesdal. Hensikten er å svekke motstanden mot prosjektet blant hytteeierne i Knaben, og skape 
forhåpninger i Kvinesdal om at vindparken vil gi utviklingsmuligheter. Vår vurdering er at det ikke er 
noen realisme i gjennomføringen av en helårsvei i overskuelig framtid, og at vindkraft-prosjektet vil 
påvirke satsingen på turisme i Knaben-området klart negativt. Hvis Buheii vindpark skulle bli gitt 
konsesjon, går vi mot at konsesjonen skal omfatte bygging av den nordlige veitraseen, da dette 
ytterligere vil forringe naturverdiene i området og ødelegge traseen for den gamle ferdselsveien 
mellom Sirdal og Kvinesdal over Falkestøl.   
 
 Vi reagerer på, slik Den Norske Turistforening (DNT) har påpekt, at det ikke lages noen samlet plan 
på regionalt eller kommunalt nivå for hvor vindkraft kan bygges ut, med høringer for dette. 
Ordningen med behandling og vedtak om vindparkplaner en etter en gir et begrenset og oppsplittet 
grunnlag for beslutninger. Vi reagerer også på at det ikke gis noen samlet framstilling av 
vindparkplanene og planene for nye ledningstraseer i området.  
 
Fra Varde Vel vil vi påpeke at Sirdal-Kvinesdal heiene er allerede sterkt belastet lenger mot nord av 
den svært omfattende Sira – Kvina vannkraftutbyggingen. Blir Buheii vindpark realisert, vil det lages 
nye omfattende sår i den gjenværende, uberørte naturen her i sør som vil står der i generasjoner, 
selv om vindturbinene skulle bli fjernet etter noen år. Selv om mange av våre medlemmer kan være 
positive til grønn energi, mener vi at dette ikke er måten å gjøre det på.  
Vi går sterkt imot at planene for Buheii vindkraft blir realisert. 
 
Med hilsen 
 
Styret for Varde Vel hytteforening i Josdal 
ved 
Leif Hinderaker 
 
Referanse:  
 http://www.vaf.no/media/5280633/Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-2020.pdf 
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