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Nei til nye landbaserte vindkraftanlegg i verdifulle naturområder i Aust-Agder 

og Vest-Telemark  

Agder-fylkene har to etablerte vindkraftanlegg, ett er under oppføring og det er gitt konsesjon til 5 

andre. Disse 8 kraftverkene bidrar med ca. 1 % av Norges totale strømproduksjon, og legge beslag på 

et konsesjonsareal på 75 km2. Til sammenlikning er Agders største øy, Tromøya 28,6 km2. Det er 

villmark som for all framtid blir ødelagt og tapt med de enorme inngrepene vindkraftverkene krever; 

heilandskap sprenges i stykker, daler blir fylt opp, myrområder endevendes (figur 1). Ødeleggelse av 

natur i dette omfang fører til tap og forringelse av viktige leveområder for et allerede sterkt presset 

dyreliv. Eksempelvis er 100 havørn drept av rotorblader bare i ett anlegg på Smøla. Miljødirektoratet 

opererer med et influensområde utenfor selve konsesjonsområdet på 20 km hvor synlighet, lyd og 

fare for kast av is fra rotorbladene påvirker naturen og bruken av den. Det vil for de 8 anleggene 

utgjøre 1500 km2. Til sammenlikning omfatter Bygland kommune (Aust-Agders nest største) et areal 

på 1312 km2. 

Olje- og energidepartementet har gitt NVE i oppdrag å lage Nasjonal ramme for vindkraft på land. 

NVE analyserer nå 43 områder fra Sør-Varanger til Sørlandet, hvor nye vindkraftanlegg kan være 

aktuelle. To av områdene ligger i viktige naturområder i Aust-Agder og Vest-Telemark (område 9 og 

10 i figur 2). Område 9 dekker store deler av Tovdal, Gjøvdal, Fyresdal og Nissedal, ligger sentralt i 

Aust-Agder Turistforenings (AATs) løypenett og omfatter 3 av AATs hytter (Skarsvassbu, 

Grunnetjørnsbu og Mjåvasshytta).  

Vindkraftindustrien arbeider alt nå med å sikre seg opsjon på villmark i et belte fra Sirdal til inn i 

Bygland for 13 nye kraftverk gjennom å oppsøke grunneiere og gjøre avtaler med dem om utbygging.  

Dette arealbehovet er stipulert til hele 338 km2! Denne fremgangsmåten forskutterer hva Stortinget 

vil konkludere med og bidrar alt nå til omfattende konflikt og uro i lokalsamfunn og perspektiver på 

mulige naturødeleggelser som ikke er til å fatte omfanget av. 

Norge har de siste årene hatt et overskudd på elkraft på mellom 12 - 15 TWh årlig (ca. 10% av den 

totale norske el-kraft produksjonen), samtidig er det gjort flere utredninger fra regjeringsoppnevnte 

utvalg som har konkludert med et potensial på mellom 30 og 40 TWh med ulike 

energieffektiviseringstiltak. Utover dette vil det i framtiden ifølge forskere bli mer nedbør, og 

oppgradering av eldre vannkraftverk vil ytterligere bidra til øket strømproduksjon, så det kan stilles 

et alvorlig spørsmålstegn ved behovet for videre utbygging av vindkraft.   

Aust-Agder og Vest-Telemark har allerede avgitt mye villmark til vassdragsregulering, andre 

krafttiltak, bebyggelse, veier m.m. Samtidig er landsdelen dårlig representert når det gjelder vern av 

større områder, og har ingen nasjonalpark i innlandet. Videre utbygging av vindkraftanlegg vil gripe 

inn i våre etterkommeres rett til å nyttiggjøre seg og glede seg over natur som ikke kan være i 

overenstemmelse med Grunnlovens miljøparagraf - § 112 og naturmangfoldlovens § 1. Vårt 

forvalteransvar tilsier at vi ikke kan etterlate oss en så ødelagt natur som nye vindkraftanlegg vil 

resultere i.  

 

Årsmøtet 2019 i Aust-Agder Turistforening sier nei til nye landbaserte vindkraftanlegg i verdifulle 

naturområder i Aust-Agder og Vest-Telemark. 
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Figur 1. Fra Bjerkreim vindkraftverk. Foto: Sveinulf Vågene 

 

 

Figur 2. Områder i Agder og Telemark som skal analyseres for å identifisere de mest egnede 

områdene for vindkraft i Norge (NVE 2018: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-

land/)  
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