
Agder fuglehundklubb sier nei til vindkraftanlegg i Agders villmark 

 

Høringsuttalelse til NVEs rammeplan for vindkraftanlegg. 

 

Agder fuglehundklubb organiserer fuglehund-interessene på Agder. Ved siden av å arbeide for 

foredling av jakt med fuglehund, er klubbens formål å arbeide for allmenhetens tilgang til fuglejakt 

på Agder og en bærekraftig forvaltning av småviltet. 

NVEs rammeplan for vindturbinanlegg på Agder berører ikke de områdene hvor klubben har pleid å 

arrangere sine jaktprøver. Men planene berører sterkt våre medlemmer og andre jegere og 

naturbrukere på Agder. 

Agder er blant de områder i landet hvor NVE mener det er de største arealene som egner seg for 

utbygging av vindturbinanlegg. Agder utgjør 6,9 % av landarealet i Norge, mens 23 % av de arealene i 

Norge som NVE mener kan egne seg for vindturbinanlegg, ligger i våre fylker. Det dreier seg ikke om 

de høyeste heiområdene med mye turisme slik som Hovden, Bortelid, Ljosland eller øvre Sirdal. Her 

ville konflikten med turistinteressene og hyttefolket blitt for stor. Men det dreier seg om nesten hele 

det arealet som består av de noe lavereliggende heiområdene i Indre Agder. Dette er områder som 

er mye mindre berørt av hytte- og veibygging og dels også har mindre inngrep etter vannkraft. Dette 

er derfor uhyre viktige områder for alle friluftsinteresserte i våre og kommende generasjoner. Disse 

heiene er ofte greit tilgjengelige for folk flest. Det er ikke langt fra der de fleste bor langs kysten. 

Heiene henger stort sett sammen med de høyereliggende fjellområdene på Agder som igjen henger 

sammen med Ryfylkeheiene i vest og Hardangervidda og fjellområdene nord for oss og danner et 

sammenhengende område av høyfjell og lavere fjellområder. For ikke mange år siden trakk villreinen 

også til de lavereliggende heiområdene som inngår i NVEs rammeplan. Det kan den komme til å gjøre 

igjen. 

Agder fuglehundklubb er sterkt imot at disse store, relativt uberørte heiområdene for alltid skal 

ødelegges og omdannes til industrielle anlegg for vindturbiner. 

Vår bekymring dreier seg også om konsekvensene for hønsefugl. De områdene NVE mener kan 

utbygges uten for store konflikter er dels de sørligste områder for ryper i Norge, men først og fremst 

dreier det seg om områder som tradisjonelt har hatt noen av landets beste bestander av orrfugl og til 

dels også storfugl. Man vet en del om konflikten mellom vindturbiner og hønsefugl. Av de 30 ulike 

fuglearter som ble drept etter kollisjon med vindturbinene på Smøla utgjorde lirype det største 

antallet. Vindturbinene dreper fugl året rundt, også stamfuglene på ettervinteren og våren. I Europa 

har man noen erfaringer på virkningen på skogsfugl. En undersøkelse fra Alpene viste at støy fra 

turbinene antagelig forstyrret hønsefuglenes kommunikasjon i leikperioden. I et studieområde i 

Østerrike forsvant orrfugl fra spillplassene i en radius av 1-2 km fra vindturbinene. Hønene forsvant 

først.  En må anta at det samme gjelder storfugl, selv om denne undersøkelsen bare studerte orrfugl. 

Et vindkraftverk i Pyreneene er stoppet etter at storfuglen i kritisk truede bestander forsvant etter 

anlegg av vindkraftverk.  



På vegne av fuglejegere i Agder krever AFK full stopp i videre planlegging av vindturbinanlegg i 

heiområdene våre. 
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