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FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND - INNSPILL 

 

OED har sendt nasjonal ramme for vindkraft på land på høring. Vi er eiere av gnr. 1, bnr. 1 i 

Åmli kommune og forslaget til nasjonal ramme omfatter deler av vår eiendom. Det er også to 

konkrete vindkraftprosjekt som allerede planlegges helt opp mot vår eiendom. 

 

Slik vi ser det er det største fortrinnet vi har i Skjeggedal beliggenheten. Vi bor på det som av 

mange kan betegnes som «ein stad der ingen kunne tru at nokon kunne bu». Vi bor med 

naturen tett på og med inngrepsfrie naturområder og «villmarkspregede» områder også på 

egen eiendom. 

 

Vi bruker naturen til allsidig friluftsliv året rundt. Bare i jakttida på høsten har vi og familien 

rundt 150 dagsverk på jakt hvert år. Dette er en svært viktig del av livskvaliteten ved å bo på 

Skjeggedal. Nå trues dette av mulig innsyn til flere vindkraftverk fra det meste av 

eiendommen vår. 

 

På eiendommen vår har vi et regulert hyttefelt med 115 tomter. Det er bygd hytter på 33 av 

disse. Det planlegges nå vindkraftverk både i Skjeggedal og i Froland som vil bli synlig fra de 

fleste av tomtene. Fra andre deler av landet hører en eksempler på at hytter og tomter med 

utsikt direkte til vindkraftverk blir lite attraktive og vanskelig å få solgt.  

 

Eiendommen vår har et forholdsvis stort areal med over 19.000 daa. Vi har lenge sett at det er 

potensiale for å utnytte eiendommen til utmarksbasert reiseliv. Eiendommen har areal med i 

Vereknutane naturreservat. Vernet og planlagt vernet areal på eiendommen er gjort blant 

annet for å kunne bruke urørt natur aktivt som et fortrinn i forbindelse med utmarksbasert 

reiseliv. Nettsida www.skjeggedalvilt.com oppdateres ikke lengre men den ligger fortsatt 

synlig selv om infoen er flytta til facebook. Her finnes en oversikt over vårt utmarkstilbud. Vi 

driver pr nå utleie av jakt og servering av gjester i bryggerhuset på gården. Mange av de som 

kommer til servering har gått langs de gamle ferdselsveiene fra Tovdal eller Setesdal. Vi har 

sist høst deltatt i et prosjekt med mål å videreutvikle utmarksbaser reiseliv på gården. Av 

hensyn til samlet arbeidsbelastning valgte vi i høst ikke å gå konkret videre med noe prosjekt, 

men potensialet er der og lysten til å gjøre noe med det er stor. Men så kom 

vindkraftspøkelset… 

 

En ser at det er mange penger som tilbys grunneiere i vindkraft men det gir mangesidige 

ulemper for andre grunneiere. De som høster gevinstene betaler ikke kaka alene. I Skjeggedal 

viser undersøkelsen til Skjeggedal Utmarkslag at ca ¾ av grunneierne ikke ønsker å bli 

omfattet av nasjonal ramme for vindkraft. Et sted må grunneierretten stanse. Hvem eier 

utsikten og luftrommet og retten til å råde over livskvaliteten? 

 

http://www.skjeggedalvilt.com/


 

 

Vi ber om at Åmli og Froland kommuner tas ut av forslaget til nasjonal ramme for vindkraft 

på land. 

 

 

 

Med hilsen 

(sign,) 

Jannicke Modell Røhmen   Lars Johan Skjeggedal 

 

 

 

 


