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Nasjonal ramme for vindkraft - Innspill fra Froland kommune
Innspill til nasjonal ramme for vindkraft på land.
Froland kommune gjennomførte et grunneier- og folkemøte på Mykland den 03.10.18 i anledning at vi
rullerer kommuneplanens arealdel. Det var bla fokus på hyttefelt, frivillig vern, masseuttak, alternativ
bruk av skogs-/ næringsveier til opplæring og idrett i nedslagsfeltet til Tovdalsvassdraget, breiere
kraftgater, veinormer og deling mellom kommunale og fylkeskommunale veier, jernbanen,
breibandutbygging, vannressurslova, småkraftverk, lokale og regionale friluftsområder, mm.
Deres nevnte rundskriv ble også annonsert, og det møtte ca 30 personer. Vi åpnet med å understreke at
temaet ikke er drøftet i Kommunestyret, og at denne høringen er et av mange tiltak i etterkant av Parisavtalen og Stortingets arbeid med å utvikle bedre rammebetingelser for etablering av fornybar
energiproduksjon.
Som innleder om vindkraft hadde vi invitert en grunneier-representant fra Birkenes som sammen med 8
naboer og selskapet EON har sendt inn og fått konsesjon på etablering av 25 vindmøller. Saken ble
påklaget av naturverninteresserte, og har ligget til behandling i OED de siste 2 årene. Per Eirik
Stoveland orienterte om prosessen så langt, potensialet for energiproduksjonen, grønne sertifikater,
lokal velvilje fra Kommunestyret og næringslivet, samt utfordringer med liten kompetanse i regionen på
temaet vindkraft.
Mange i salen tok ordet og spurte bla om krav til veier og annen infrastruktur, støy, størrelser, risiko,
samt kom med kommentarer til det visuelle. Vi anslår at en tredel av de frammøtte er negative til at det
bør etableres vindparker i Mykland, og to tredeler er positive. (Siste gruppe består hovedsakelig av
grunneiere.)
Deler av Mykland er etter skogbrannen for 10 år siden fredet. Det er også en del grunneiere som har
foretatt frivillig vern av lite drivverdige deler av sine eiendommer. Sammen med Vere-knutane
naturreservat utgjør disse arealene ca 50.000 da.
Himmelsyna og Førevatn er et regionalt friluftsområde med løyper og stier som knytter hyttefelt og
offentlige parkeringsplasser sammen med utgangspunkt Risdal, Vegusdal og Evje. Det er også etablert
flere mindre hyttefelt i bla Vervasshei, Skjeggedal, Risdal, Vågsdalsfjorden, Mjåland, Myklandsdalen,
Ytre Lauvrak, og Skjærse ved Hynnekleiv.
Gjennom Mykland går det flere store kraftlinjer fra Setesdalen mot Statnetts trafostasjoner og
eksportlinjene i Høvåg og Kristiansand.
Etter innspill fra grunneiere, og med bakgrunn i linjene over, er det muligheter for å kunne se nærmere
på følgende høydedrag i Mykland: Østsida av Eptevann og Homstølvannet, - kontaktperson / grunneier
Trygve Usterud, Fjellveggheia, Ånedalsheia, - kontaktperson / grunneier Petter Usterud, Liansheia –
kontaktperson / grunneier Olav Mjåland.
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I etterkant av møtet har to grunneiere (Eier av gnr 82 bnr 84 og gnr 72 bnr 1) meddelt sin interesse og
hentyder at det kan være flere grunneiere som kan være interessert i å være med på en videre utredning
for muligheter for etablering av vindkraftverk.
Administrasjonen i Froland har hatt vanskeligheter for å tyde kartet som antyder egnet områder for
vindkraft, men vi anslo at nedre del av Froland ikke lå i det området som ikke var spesielt egnet område.
Vedlagt kart viser de to eiendommene hvor grunneieren viser sin interesse for det. Disse områdene
kommer heller ikke i konflikt med andre samfunnsinteresser som vernet naturområde, spesiell attraktive
friluftsområder eller teknisk inngreps frie områder.
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