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Uttale fra Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder (BirdLife Aust-Agder) til 
kommuneplanens arealdel ang. Bøylestad næringspark. 

Vi beklager sein respons på utredningen, men vi har ikke fått tilsendt utredningen 
direkte fra kommunen. Vi måtte dessuten ta saken opp på terminfestet styremøte før 
vi kunne gi vår tilbakemelding.      

Bøylestad næringspark er planlagt i et stort skoglandskap i lavlandet i midtre Agder, 
ca. 12 km fra Arendal.  

For fugleliv er konsekvensutredningen svak, med mangelfulle vurderinger. For 
enkelte andre organismegrupper er det samlet en del viktig og god, ny informasjon. 
Bl.a. er det gjennomført naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks basert 
på Natur i Norge (NiN)-systemet. For fugl bærer konsekvensutredningen preg av et 
svakt kunnskapsgrunnlag med liten eller ingen nykartlegging og gjengivelse av 
informasjon i databasen Artskart – uten nødvendige faglige vurderinger. Videre 
vurderinger av tiltakets betydning for fuglelivet er svært mangelfulle. For å vurdere 
planvirkningen av denne meget store utbyggingen med den fragmenteringen av 
landskapet utbyggingsområdet med tilhørende infrastruktur vil få, vil det dessuten 
være vesentlig å sette tiltaket inn i en regional sammenheng. Vurdering av 
sumvirkninger og samla belastning, jf. bl.a. naturmangfoldloven § 10, er helt vesentlig 
og direkte beslutningsrelevant. Slike vurderinger er ikke gjort i 
konsekvensvurderingen av Bøylestad næringspark. 

Generelt mener Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder at de store 
næringsutbyggingene Arendalsområdet står foran i kommende år i verste fall kan gi 
langvarige og negative konsekvenser for naturmangfoldet – både når det gjelder 
fugler og andre organismegrupper. Etter vårt syn er konsekvensutredningen av 
Bøylestad næringspark ikke faglig god nok til å gi de svarene beslutningstaker 
trenger for å avgjøre alvorlighetsgraden av naturinngrepene.  

På vegne av styret i NOF avd. Aust-Agder  Høvåg og Arendal 27.09.2022 

Mvh Jan Helge Kjøstvedt (leder)  Arne Heggland (styremedlem)  
        (sign.)           (sign.) 
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