
Høringsinnspill til plan for utvikling av «kraftkrevende grønn industri» på Bøylestad. 

Jeg flyttet til Froland i 1996 og har siden 2002 bodd på Lyngroth. I familien er friluftsliv og 

idrett viktige interesser og derfor valgte vi å bosette oss her, noe vi aldri har angret på.  For 

mange er de flotte naturområdene mellom Blakstadheia, Bøylefoss, Øynesvann og 

Granestua med på å gjøre det godt å bo i kommunen og en viktig grunn for tilflytting til 

bygda. Nærhet til disse områdene gir mange gode opplevelser for store og små.  

Tilgang til grønne områder med muligheter for allsidig friluftsliv er nå under sterkt press i vår 

kommune og i nabokommunene. Mellom Stoa og Blakstadbroa har nå store naturområder 

blitt regulert til næring. På Gullknapp har det samme skjedd. I Arendal er eller blir store 

områder regulert for Morrow sin satsing.  

I vår kommune er det nå ute på høring og bygge «grønn industri» på Bøylestad. Enorme 

natur områder vil gå tapt.  I tillegg til selve industriområdet ønsker man å bygge ny vei til 

Brekka eller til Gullknapp.  Man må også utbedre allerede eksisterende vei mellom Blakstad 

og Nes Verk. En slik utbygging vil nettopp berøre de naturområdene som betyr så mye for så 

mange. Det vil være et langt skritt mot å se på områdene mellom gamle E18 forbi Brekka og 

Bøylestadveien som et  industriområde i fremtiden. Disse områdene er de siste 

sammenhengende friluftsområdene vi har og som mange opplever nærhet til. 

På informasjonsmøte denne uka ble planene presentert. I forhold til spørsmål om økonomi i 

prosjektet, var det få eller ingen konkrete svar. I Arendal har stat, fylke og kommune måttet 

bidra med store beløp, og det er vel naturlig at dette også vil koste vår kommune store 

midler på kort og mellomlang sikt. Har vi råd til dette? 

Det undrer meg at strømmen fra Bøylefoss ikke heller kan legges i kabel til allerede utbygde 

arealer for næringsformål. Da ville vi slippe de store miljøkonsekvensene som ligger i 

høringsutkastet. 

Froland vil uavhengig av etablering av grønn industri på Bøylestad, nyte godt av Arendal 

kommunes enorme satsing på Morrow. Vi har et fellesarbeidsmarked i de to kommunene og 

mange som flytter til vårt distrikt vil bosette seg i Froland. Mulighetene for friluftsliv og 

rekreasjon, vil gjøre Froland attraktivt. Samtidig vil vi få mange nye skattebetalere.  

Planene på Bøylestad engasjerer mange og motstanden mot prosjektet er stor på Bøylestad, 

men også i de andre områdene som vil kunne bli berørt. Jeg håper at også være stemmer vil 

vektlegges. 

 

Tor Norlund. 

 

 

 

 



 

 


