
Innspill til Kommuneplanens arealdel 2021-2023 - Bøylestad Energipark 

Jeg mener at det ikke må etableres et industriområde på Bøylestad.  

Hovedgrunnen til at jeg mener dette, er hensynet til naturen. Vi vet jo at tap av natur truer 

menneskeheten og vårt livsgrunnlag. Velfungerende natur er det mest verdifulle vi har.  

Det snakkes mye om klimaet på jorda. Og det er viktig! Like viktig er hensynet til natur og miljø. Dette 

henger sammen. Naturen har selv de beste klimatiltakene. Trær og planter lagrer karbon. Det lagres 

dessuten i jordsmonnet. For meg er aldri industri grønn eller bærekraftig, da den til det krever altfor mye 

kraft, areal og råstoff. 

Når det gjelder vilt og dyreliv, er det viktig med sammenhengende skogsområder for at dyr skal trives og 

at dyrelivet skal bestå. Det er ikke ønskelig at viltet blir presset bort. 

Skogen i området er, ifølge utbygger, av middels bonitet. Jeg mener det er feil å bruke et areal, hvor det 

ifølge en av grunneierne, har vært drevet produksjon og avvirkning av skog i flere generasjoner. Med så 

bra bonitet i området, må dette drives videre i de neste generasjonene også. Da snakker vi virkelig om å 

gjøre noe for klima, miljø og bærekraft. 

En annen grunn til at jeg er imot dette industriområdet på Bøylestad, er hensynet til menneskene som 

bor i nærområdet. Et enormt industriområde i bygda vil endre deres hverdag og liv. Det vil medføre mer 

trafikk og støy, og dessuten endre dyrelivet i området. Dette kan gå ut over trivsel og fritidsinteresser. På 

Bøylestad bor det, etter min erfaring, jordnære mennesker, som er glade i livet sitt på bygda,og med 

sunne interesser som jakt-og friluftsliv. De setter pris på roen, friheten og naturen i bygda si. En storstilt 

industrietablering på Bøylestad vil påvirke ei lita bygd, og mange av innbyggerne vil sitte igjen med et 

vondt tap. De mister mye! Froland kommune må tenke på sine innbyggeres livskvalitet, selv i de små 

bygdene! 

Når det gjelder antall arbeidsplasser, er jeg betenkt over det som blir opplyst. Det høres urealistisk ut 

med opptil 700-800 arbeidsplasser! Fremdeles vet ingen hvem som skal etablere seg der, eller hva som 

skal produseres. Hvis man foreksempel skulle ende opp med et datalagringssenter der, vil det gi minimalt 

med arbeidsplasser. Industrien går dessuten mer og mer over til automatisert produksjon, og dermed 

mindre behov for arbeidskraft. 

I en tid med kraftmangel i Europa (som vi er knyttet opp mot), og dessuten stort press på naturområder, 

er det feil å etablere kraftkrevende og arealkrevende industri på Bøylestad. Jo mer kraft som kreves, jo 

mer kraft må bygges ut ( f.eks vindkraft på land), og dermed går enda mer natur tapt. 

Vi må begrense vårt forbruk av natur, og tenke på våre etterkommere! 

Jomås, 09.09.2022 

Monica Dyngedal Andersen 



 

 

 

 


