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Hei. 
 
Jeg heter Magne Løvdal og bor på Bøylefoss sammen med min kone Dorota Anna Løvdal.  
Jeg er 68 år gammel og har bodd på Bøylefoss mesteparten av mii liv og synes det er ufattelig 
deprimerende og trist med den planlagte  
Industriparken til Arendals Fossekompani. Så derfor tillater jeg meg å protestere på dette. 
 
Som jeg ser det så er det galskap å ødelegge så store arealer med natur som det her er snakk om.  
 
Som det ble sakt så dreier det seg om noe av den beste skogbunn og skogsvekstforhold i Froland.  
 
Det dreier seg også om livet til innsekter, krypdyr, reptiler, padder, frosker,  små fugl, storfugl, 
rovfugl, små dyr og store dyr i store områder rundt industriparken får sine liv og tilværelse ødelagt. 
 
Så dreier det seg om folk her. Barn og ungdom, voksne og gamle som liker seg i skog og naturen. Det 
er medisin for helse, kropp og sjel. 
 
Så er det veiforbindelsen. Alle som bor ved eller i nærheten av veistrekningene vil bli berørt på 
negativ måte. 
Bøylestadveien er ikke egna for så stor trafikk som vil komme. Veien er for smal. Tenk på alle biler, 
store kassebiler og vogntog som vil komme til alle døgnets tider og 
årstider uansett vær og føreforhold. Det går galt. 
Så er det snakk om å frakte arbeidsfolk med jernbanen. Dette går ikke i praksis. Arbeidsfolk vil ikke gå 
til og fra jobb mellom industriparken og Bøylestad jernbanestasjon.  
Det er for lang vei. Og veien er for smal til minibusser. Det går heller ikke å utvide den. Her er 
jernbanen på innsida og elva på utsida av veien. 
 
Så er det Vålandsveien.  
Den er enda dårligere egna til sånn trafikk. Og trafikken vil komme der også. 
 
Utvidelse av Bøylestadveien og Vålandsveien går i praksis ikke. Da må store veitraseer legges om. 
Noe som fører til enda mer bruk an naturen. 
 
Arendals Fossekompani snakker også om ny 2 felts vei. Det er flere alternativer som uansett valg vil 
legge beslag på enorme naturområder.  
Så kan det også for bli snakk om å erstatte Vålandsveien også med 2 felts vei og vi skal heller ikke se 
bort fra Flatenveien opp til Selåsvatn. 
 
Forurensning og giftig utslipp. 
Med så enorme grunnarbeider, fjellsprengning og masseforflytting i forbindelse med bygging av 
industriparken og tilhørende veiforbindelser så vill det 
være stor risiko for å treffe på giftige og forurensende stoffer i massene som bearbeides og flyttes. 
Det er kobber og jern i nærområdene og helt sikkert mye 
annet også. 
 



Med tilsig til Mossevannet og videre ut i Nidelva kan det få katastrofale følger. Med veibygging så kan 
det fort komme forurensing i mange andre vann i området også. 
Bøylestadvann, Herselvann, Haugsjåvann, Øynesvann, Heirevann, osv for å nevne noen. Det er veldig 
mange flere også.  
Og mange flere folk vil bli berørt. 
 
Kraftkrevende grønn industri. Hva slags industri er det snakk om? 
Ved kraftkrevende industri grønn eller ikke grønn så har den som regel bruk for store mengder 
kjølevann. 
Det kan også føre med seg masse negative konsekvenser. Forurensing og økt 
gjennomsnittstemperatur i vann, tilsig og vassdrag. 
Mye av industrien jobber også med veldig giftige – og brann og eksplosjonsfarlige stoffer. 
 
Så er det kraftoverskuddet. 
Under normale forhold så er det vel kraftoverskudd. Det er jo også snakk om å bygge ut 
Kilandsfossen. 
Men sånn som det er nå og ser ut til å bli en god stund framover så er det ikke noe kraftoverskudd 
her i nærheten. 
Som sakt tidligere så har jeg bodd mesteparten av mitt 68 år lange liv på Bøylefoss. Og med handa på 
hjerte så kan jeg ikke huske å ha opplevd så lite  
vannføring i Nidelva som i sommer og nå. Til vinteren kan det jo også bli aktuelt med 
strømrasjonering varsles det om. 
 
Bøylefossen er tørr. Det renner ikke noe vann der. I elva rett ved der jeg bor mellom fossen og 
kalkverket kan en sprek ungdom som er stødig på beina og god til å hoppe  
i prinsippet hoppe tvers over elva tørrskodd. 
Å se til fra utsida så er det veldig liten kraftproduksjon på Bøylefoss Kraftstasjon. Det se ut som et par 
turbiner går på tomgang der inne. 
 
Så er det en ting til jeg synes er veldig rart med dette. 
Hvis Arendals Fossekompani er så veldig opptatt og engasjert i grønn industri. Hvorfor benytta de 
ikke Vindholmen?  
Der var dypvannskai, kranbane og kraner. Og bygningsmasse som sikkert noe av fremdeles kunne 
vært brukt. 
Kan årsaken være penger? Det er mere penger i leiligheter. 
 
Så er det noe til slutt. Med det grønne skiftet så vil generelt kraftforbruket øke formidabelt. Og grønn 
kraftkrevende industri vil være like avhengig av kraft. 
Da kan det fort bli aktuelt med kjernekraft i Norge. Det vil kanskje tvinge seg fram. Og da kan 
Arendals Fossekompani stå klare til å bygge kjernekraftverk 
på Bøylestad Industripark. Hvem vet hav de egentlig tenker på. En ting er i alle fall helt sikkert. De 
tenker på å tjene store penger i den planlagte industriparken. 
 
Har sent med bilder fra vannføringa i Nidelva tatt i går 07.09.   Se vedlegg. 
 
 
Vennlig hilsen 
Magne Løvdal 
Bøylefossveien 2 
4820 Froland 
 
Tel.  911 49 674 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


