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Høringsinnspill, Froland kommunes arealplan

Vi viser til  rulleringen av Froland kommunes arealplan. Selv med de åpenbare bånd med
initiativtakerne til  Bøylestad Energipark ønsker vi å uttrykke vår støtte  til  prosjektet og

Froland kommunes forslag om å legge  til  rette for kraftkrevende  industri  ved

sentralnettstasjonen.

Vi  har vokst opp på de to aktuelle gårdene fra  1940-tallet  og har selv eid
skogbrukseiendommene i mange år.  Vi  kjenner  slik  områdene og utviklingen  over de siste 70

årene godt.

Vi  er i dag begge, fortsatt bosatt på Bøylestad.

Skogdrift  har  vært  hovednæringen og inntektskilden vår gjennom disse årene.  I  det aktuelle
området foreslått for  industri, har skogbruket  blir gradvis  mer berørt av den store mengden
strømlinjer og stasjoner som opp gjennom årene har  blitt  etablert her og som har gått på
bekostning av  kvaliteten  på eiendommen. Kraftiinjene og nye stasjoner har gjort det
vanskeligere  å  drive  skogbruk, større ryddebelter har redusert arealet for skog og området

fra vi husker det som små har  blitt veldig forandret.

Den siste store etableringen fra Statnett sin stasjon, der de sprengte bort store fjellmasser
fordi  dette var et egnet sted for etablering, forandret området spesielt mye.  Vi  er kjent med
Agder Energi sin plan om å gjøre det samme med en ny stasjon  like  ved.

Vi  har opp gjennom årene opplevd Arendals Fossekompani som en flott  bedrift like  ved våre
gårdsbruk som har skapt  arbeid til  mange og økt bosetting og aktivitet  på Bøylestad. De siste

10-20 årene opplever vi at antallet ansatte på kraftstasjonen har sunket  gradvis.  At alle

linjene og installasjonene som vi har opplevd  negativt i  alle disse årene nå kan skape ny

aktivitet  og positive  ringvirkninger  lokalt og for kommunen synes vi er flott!

Vi  ønsker med dette å  gi  vår støtte  til  å bruke disse arealene, som allerede er forringet, til  det
beste for  utviklingen i  samfunnet og for Froland kommune.

Vi stiller  oss undrene  til  flere forhold som har  blitt  presentert rundt skogkvalitetene på våre

tidligere  eiendommer og som vi ikke kjenner oss igjen  i  beskrivelsen av.  Vi  kjenner området

som et  areal  av middels skogsbonitet der andre arealer på våre  tidligere  eiendommer er

betraktelig bedre.
Vi  støtter opp under uavhengige skog- og planfaglige vurderinger av arealet som vil kunne

dokumentere dette.
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