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Froland kommune. 

 

 

Høringsinnspill fra Arendal skogeierlag, til adkomstveier og «Bøylestad Energipark» 

Styret i Arendal skogeierlag behandlet 1.september høringsutkastet til Bøylefoss energipark. 

Da dette ligger i Froland kommune, forholder vi oss bare til adkomstveiene. En av disse 

berører mange av våre medlemmer og vi tillater oss å knytte noen kommentarer til sørlig en 

av de beskrevne traseene. 

I Arendal har vi opplevd et stort press på våre skogsarealer de senere årene. Store arealer er 

lagt ut til ny E-18, tilførselsvei til havna på Eydehavn, tomt til batterifabrikk, ny trase til 

kraftledninger, flere boligfelt osv. Totalt dreier dette seg om flere tusen da. 

Vi gleder oss selvsagt over satsning på grønne energisatsninger. Men i det grønne skiftet er 

også skogen en svært viktig faktor. Våre skogbruksplaner forteller oss at tilveksten ligger 

mellom 0,4 og 0,5 m³ pr da, pr år. Dette er som kjent en fornybar ressurs. I tillegg ser vi at ca. 

500 da binder CO2 100 personer. Vi tar dette med fordi disse fakta om skogen er under-

kommunisert i debatten om det grønne skiftet. 

Arendal skogeierlag har også blitt utfordret på hvordan skogbruket kan bidra til å ta vare på et 

biologisk mangfold. Vi må ha en plan for å møte utfordringene som beskrives i FNs 

Naturmangfolds rapport. Til denne høringen vil vi peke på betydningen av å ta vare på 

sammenhengene naturområder. Det leder oss til vår konklusjon: 

Vi kan ikke anlegge ny vei mellom Bøylefoss og Brekka. I Arendal har vi nå fragmentert 

arealene på kystsiden av gamle E-18. De aktuelle arealene som er tenkt som tilførselsvei til 

«Bøylestad Energipark» er et svært viktig område naturbruk i vid forstand. Vi har etter hvert 

knapphet på slike arealer. 

Det riktige må være å ruste opp den eksisterende veien til Bøylefoss. I dag må bi bli flinkere 

til å resirkulere arealer. Mulig vi for lenge har sagt til hverandre, «det er jo bare skog der». 

 

For styret i Arendal skogeierlag 

Nils-Åge Vikingsdal 

Leder. 

 

 

 

  


