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Krav om umiddelbar stans i anleggsarbeidene for Buheii vindkraftverk 
 
Naturvernforbundet er svært bekymret for forstyrrelser av hekkende kongeørn i forbindelse med det 
pågående arbeidet med anleggsveien til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal. Vi krever at NVE stanser arbeidene 
umiddelbart. 
 
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.» 

Anleggsarbeidet nærmer seg nå denne hekkeplassen, og sprengningsarbeider vil snart foregå i en avstand 
av ca. 750-800 meter fra reiret. Dette er nærme nok til at kongeørn etter all sannsynlighet vil avbryte 
hekkeforsøk og forlate reiret. Til tross for at utbygger har sagt i media at de tar hensyn til fuglereir og 
hekking, ser våre lokale representanter at dette ikke overholdes i praksis, og at anleggsarbeidet er i full 
gang selv om det er midt i hekketiden. 
 
Området ved Buheii er trolig Agders viktigste leve- og hekkeområde for en rekke fuglearter, mange svært 
sjeldne. Ved ekskursjon i området 06.04 - 08.04.20 registrerte Naturvernforbundet overflygende kongeørn, 
og vi ble opplyst om spillende storfugl der anleggsarbeidene nå har startet. Buheii har trolig Agders største 
hekkeforekomst av rype og rødstilk, og av andre viktige arter vil vi nevne boltit, heilo, hønsehauk, jaktfalk 
og fjellvåk. Det er svært viktig at anleggsarbeider i et slikt område ikke forstyrrer fuglene i hekketiden. 
 
Forstyrrelse av fredete rovfugler og annet naturmangfold skal gjøres etter og i samsvar med 
naturmangfoldloven i alle vedtak, inkludert naturmangfoldlovens § 6 og § 15. Anleggsarbeidet som pågår 
nå er i strid både med naturmangfoldloven og MTA-planen. 
 
Videre anleggsarbeid for Buheii vindkraftverk må innstilles umiddelbart for å beskytte hekkende 
kongeørn, med hjemmel i naturmangfoldloven, et generelt pålegg om aktsomhet og føre var-prinsippet. 
 
Vi viser også til brev fra Naturvernforbundet i Agder og Norsk Ornitologisk Forening avd. Vest-Agder. 
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