
           

          
 

 

  

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

agder@fnf-nett.no |  Postboks 101, 4662 Kristiansand S |  91 81 64 71 

organisasjonsnummer 914 046 831 | www.fnf-nett.no/agder 

NVE 

uttalelse@nve.no 

Kristiansand, 11.11.2022 

 

Dette brevet sendes på vegne av Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, Birdlife Vest-Agder, DNT 

Sør, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder. 

 

Agder Energi Nett AS har søkt om konsesjon for ny, dobbel 132 kV kraftledning mellom Bøylestad i 

Froland kommune og Eyde i Arendal kommune for å kunne dekke kraftbehovet til Morrow Batteries 

gigafabrikk i Eyde energipark. Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) har følgende innspill: 

Sammendrag 

FNF Agder ber om at NVE 

- vektlegger natur- og friluftslivsverdier ved valg av trasé 

- vurderer samlet belastning for naturmangfold og friluftsliv i regionen ved valg av trasé 

- setter vilkår til konsekvensreduserende tiltak for natur og friluftsliv i konsesjonen, som er i 

tråd med forslagene i miljørapporten  

Generelt 

To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen. Den største trusselen for 
naturmangfoldet er arealendringer. Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både 
naturmangfoldet og friluftslivet forringes. For å stanse tapet av naturmangfold, samt bremse den 
globale oppvarmingen, må arealforbruket stoppes. Ivaretakelse av naturen er grunnlaget for et 
bærekraftig samfunn. I årene som kommer er det viktig å legge fokus på tiltak som kan begrense 
virkningene av klimakrisen. Men det er like viktig å sette inn tiltak for å begrense naturkrisen. 
Naturmangfold og klima henger tett sammen, og man kan ikke løse klimakrisen uten å ta vare på 
naturmangfoldet. Den største trusselen for naturmangfold er arealendringer, og det betyr at dersom 
man er nødt til å ta i bruk nye naturområder må det være høyst nødvendig, og skje på den mest 
naturskånsomme måten. 
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Friluftsliv er den aktiviteten flest velger når de skal bli mer aktive. Friluftslivet er en arena for fysisk 
aktivitet som er åpen for alle. Friluftslivet bidrar positivt til både fysisk og psykisk helse og er en 
nøkkel til livskvalitet og folkehelse.  Naturen er en kilde til god helse, men har også sin egen iboende 
verdi. Et rikt naturmangfold er i tillegg en forsikring for fremtidige generasjoner gjennom potensialet 
for fremtidig forskning, kunnskap og utvikling. Med dette som bakteppe ber FNF Agder om at natur- 
og friluftslivsverdier må vektlegges ved valg av trasé. 
 
Nye 132 kV kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde er ett av svært mange igangsatte og planlagte 
arealinngrep i denne regionen. Flere av disse er svært arealkrevende som batterifabrikken 
kraftledningene skal forsyne og utbygging av ny E18. Vi ber NVE om også vurdere samlet belastning 
for naturmangfold og friluftsliv i regionen ved valg av trasé. 
 

Miljørapporten 

Miljørapporten som følger søknaden er utarbeidet av Norconsult, og redegjør for 

kunnskapsgrunnlag, verdivurdering og konsekvenser av tiltaket. Vi ber om at NVE setter vilkår til 

konsekvensreduserende tiltak for natur og friluftsliv i konsesjonen, som er i tråd med forslagene i 

miljørapporten. 
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