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Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land
Vi viser til brev datert 8. juni 2018 der dere ber om innspill på viktige regionale interesser i
forbindelse med utarbeiding av nasjonal ramme for vindkraft på land. Lillesand og Birkenes
kommuner samarbeider om tekniske tjenester og avgir her et felles innspille på vegne av begge
kommunene. Vi har her vurdert hele kommunene uten å se til de analyseområdene som tidligere er
avgrenset. Begge kommunene har flere områder som er vernet i henhold til naturmangfoldloven. Vi
regner med at disse er kjent og tas hensyn til, og nevner derfor ikke dem her. Inngrepsfrie
naturområder (INON, Miljødirektoratet) nevnes heller ikke her, men vi regner med at dette også er et
hensyn som ivaretas i det videre arbeidet.
Områdene som vi mener har regionale interesser i Birkenes og Lillesand kommune er listet opp
nedenfor og kort omtalt.
Birkenes
Birkenes kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. I den
sammenheng er flere områder definert som svært viktige. Noen har mest lokal verdi, mens noen har
regional verdi. Følgende områder mener vi har regional verdi og er viktige å ta hensyn til i forbindelse
med utarbeiding av nasjonal ramme for vindkraft:


Toplandsheia. Dette er et veldig viktig utfartsområde vinterstid, men også mye brukt om
sommeren. Skiløypenettet henger sammen med Øynaheia som er et regionalt skianlegg.
Området brukes hovedsakelig av innbyggere i Birkenes, Lillesand, Grimstad Froland og
Arendal kommune.
 Oggevatn. Svært viktig friluftslivsområde på og i nærområdene til vannet. Oggevatn er et av
de flotteste padleområdene Sørlandet kan tilby med mange muligheter for ferdsel på vann.
Mye utfart fra Birkenes, Lillesand, Iveland, Vennesla og Kristiansand kommuner.
 Himmelsyna. Dette er et høyereliggende område, nesten snaufjell, med utsikt helt til havet.
Området ligger i grensa mellom Birkenes, Froland og Evje kommuner.
 Rislåknuten. Høyereliggende friluftslivsområde med flott utsikt. Området brukes
hovedsakelig av innbyggere i Birkenes, Lillesand og Grimstad.
 Flakkeheia. Heiområde nært Birkeland tettsted. Viktig friluftsområde.
 Tovdalsvassdraget. Varig verna vassdrag med mange natur-, kultur- og friluftslivsverdier.
Inkluderer Herefossfjorden, Topdalselva nord, Uldalsåna og Topdalselva sør.
Alle disse områdene er vist i temakart friluftsliv i Miljødirektoratet sin naturbase.
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Lillesand
Lillesand kommune har store natur- og friluftsinteresser knyttet til skjærgården, men også viktige
sentrumsnære friluftsområder på landsiden. Det jobbes for tiden med kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder, og i den forbindelse er flere områder definert som svært viktige.






Skjærgårdsparken. Hele Lillesands skjærgård omfattes av Skjærgårdsparken. Dette inkluderer
alle øyer, sjøområder og sjønære arealer. Disse områdene er svært viktige natur-, kultur- og
friluftsområder for både kommunens innbyggere, hytteeiere og tilreisende, og vurderes
derfor å være viktige i regional sammenheng. Blindleia går gjennom disse områdene.
Sentrumsnære friluftsområder. Olashei, Borkedalsstemmen, Springvannsheia og Kaldvell er
friluftsområder som ligger tett på Lillesand by. Disse områdene er viktige for kommunens
innbyggere, men også for tilreisende og nabokommunene.
Grimeelva/Grimevassdraget. Varig verna vassdrag med mange natur-, kultur- og
friluftslivsverdier. Padle- og fiskeeldorado.

Med hilsen

Håvard Telstø
Naturforvalter

Merete Holtan
Enhetsleder teknisk forvaltning
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