
Til Froland kommune 

Høringsuttalelse om planer for Bøylestad Energipark 

Vi begynner å bli godt opp i åra nå og har fulgt utviklingen i grenda vår gjennom mange tiår. Mannen 

i huset begynte å jobbe på kraftverket på slutten av 1950-tallet, og Bøylestadområdet har vært selve 

livet vårt. Her har vi bygd hus, sett ungene vokse opp, fått gode naboer og bidratt så godt vi har 

kunnet i alt det som skjer i grenda.  

Vi har hatt et helt spesielt samhold og fellesskap her oppe, og derfor er det med stor sorg vi ser det 

som skjer nå. Det er som om alt det vi setter pris på ikke teller lenger. Skogen som gir oss så mye 

glede skal jevnes med jorda, det blir anleggsbråk der vi nyter stillhet og ro, og trafikken gjennom 

grenda blir enorm. Vi er bekymret for at bekkene og elva blir forurenset, og at dyrelivet skal bli 

skadelidende. I det hele tatt tenker vi mye på at naturen vi alle lever av blir ødelagt. Det virker som 

ingen egentlig tar inn over seg at vi er helt avhengig av skog, planter og dyreliv for å leve, og det er 

veldig trist at vi skal bidra til disse ødeleggelsene her på Bøylestad. Skogen er også viktig for helsa for 

oss som bor her; trivsel og helse henger sammen. Slike verdier blir liksom borte når utbyggerne og 

politikerne snakker om industri, arbeidsplasser, fortjeneste osv. Vi får følelsen av at verdiene våre er 

mindreverdige. 

Det er ekstra vondt å oppleve at det er Fossekompaniet, som vi har skrytt så mye av opp gjennom, 

som setter i gang dette. Tidligere gikk det ikke an å skille kraftverket og grenda fra hverandre. 

Fossekompaniet har støttet oss på mange måter opp gjennom årene. De brydde seg virkelig om 

arbeiderne sine og lokalsamfunnet. Nå derimot tenker Fossekompaniet bare på penger, virker det 

som, mens vi blir overlatt til oss selv.  

Vi håper derfor at Froland kommune klarer å tenke litt bredere om det som skjer. Vi skjønner ikke at 

det er ”grønt” å ødelegge så mye natur, og vi mener at kommunen også bør tenke på de menneskene 

som bor i grenda. 

Med vennlig hilsen Elin og Ole Georg Fjærbu 

 


