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KLAGE PÅ SØKNADEN OM DISPENSASJON FRA 

GJELDENDE AREALPLAN FOR 

ODDEHEIA/BJELKEBERG VINDKRAFTVERK 

 
 

Som eier av Vegusdalsveien 293, beliggende i den trange dalen midt mellom Oddeheia og 

Bjelkeberg  vil jeg på det sterkeste protestere mot at det gis dispensasjon fra  gjeldende arealplan for 

områdene. 

 

Jeg er oppvokst der og overtok sammen med mine søsken eiendommen da min mor døde i 2005 og 

tanken var å flytte dit så jeg har løst ut de andre – bortsett fra Frank Væting som har 1/9). Etter at 

vindmøllesaken kom er flytting satt på vent. 

 

– Oddeheia og spesielt Bjelkeberg har vært våre tumleplasser og turområder  i alle år både 

sommer og vinter. 

       Naturen er den beste rekreasjon -  jeg søker stillheten, fuglelydene, observasjoner av 

       både dyr og fugler, nyte uberørt natur og naturmangfoldet som området har. 

       Når områdene omgjøres til industriområder  blir alt ødelagt for all fremtid – for oss og 

       kommende generasjoner.  Det blir veldig reduserte muligheter for allmenhetens frie     

       ferdsel og opplevelsene av naturen blir ødelagt. 

 

– Støyen som vil følge med vindturbinene vil ødelegge stillheten, freden  og det som gjør 

at vi opplever stedet som et godt sted å være. 

        Når det gjelder infralyd vet vi alt for lite om hva slags innvirkning det vil ha på oss 

        mennesker og dyr. 

        At vi kommer til å få lyden fra turbiner på toppene på begge sider, med bratte heier og 

       mye bart fjell vil gjøre livskvaliteten veldig redusert for de som skal være der.  

 

– Skyggekast vil med den størrelsen turbinene nå får sannsynligvis forringe opphold ute 

vesentlig mer  – om morgenen fra Oddeheia og fra Bjelkeberg på ettermiddagen. 

 

– Iskast.  Bjelkeberg har vært turområdene våre på ski om vinteren men med de farene for 

iskast som er fremkommet vil det bli en farefull opplevelse – i tillegg til at det  er langt 

fra den naturopplevelsen vi er ute etter. 

 

– Lysforurensing. Med røde blinkende lys på bladene som sviver rundt vil ikke mørke 

kvelder med stjernehimmel  på langt nær være det samme. Det skaper uro både for kropp 

og sinn – forsøpling av naturopplevelsen vi i alle år har satt slik pris på. 

 

– Det er hevet over enhver tvil at dyre- og fuglelivet vil få svært mange negative 

konsekvenser som følge av raseringen  av heiområdene.  Naturmangfoldet blir veldig 

forringet. 

– Verdiforringelse av eiendommen.  Hvilken verdi vil eiendommen min ha etter at 



vindturbinene er på plass ?   Det vet ingen idag med sikkerhet men helt sikkert er det at 

den blir veldig redusert. Fordelene med å bo på et slikt sted er stillhet, ingen 

skjemmende lys nattestid, nærheten til uberørt natur, mulighetene for å observere fugler 

og dyr i deres riktige element, skiturer på heia og nyte utsikten overalt uten skjemmende 

roterende fremmedelementer.  Hvem skal dekke dette verditapet ?  Er det dette midlene 

som er avsatt til avbøtende tiltak er ment å dekke ? 

 

For alle andre enn de få grunneierne som får penger i lomma er denne utbygginga en katastrofe – 

alle bygdene rundt blir skadelidende. Det flotte arbeidet som er gjort med toppturer og fremheving 

av hvor viktig opplevelser i vår flotte natur er for både unge og eldre  vil ikke bli det samme når 

utsikten fra alle toppene blir forstyrret av vindmøller. 

 

30 år er lang tid – og hva skjer etter det ?  Det snakkes om tilbakeføring – sprengninger, utfylling av 

myrer og dalsøkk, store betongfundamenter på toppene, store veifyllinger etc. kan ikke tilbakeføres! 

Og hva med alle «fremmedlegemer» som er der – har kommunen noen garanti for at alt blir 

fjernet ?  Ser allerede separering fra moderselskapet – er det for at hovedsselskapet  lettere kan 

slippe unna alt det som vil komme i etterkant ? 

 

Å selge kommunens største fortrinn og trekkplaster – den flotte naturen -  for «knapper og 

glansbilder»   og la store utenlandske selskaper  ødelegge alt og tjene store penger er langt utenfor 

det jeg – og veldig mange andre – kan forstå. 

 

JEG VIL PÅ DET STERKESTE FRARÅDE AT VINDKRAFTUTBYGGING TILLATES OG 

AT LNF-STATUSEN ENDRES !!!! 

 

STOPP GALSKAPEN ! 

 

 

Kristiansand, 23. januar 2020. 

Anne-Gerd Væting Sunde 

Eier av Vegusdalsvien 293 


