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Anmodning om å stanse arbeidet med bygging av vindturbiner på Nordbøknuten 

 

Lillesand og Omegn Turistforening (LOT) viser til Lillesand Vind AS sine planer om å bygge 

vindturbiner på Nordbøknuten i Lillesand. LOT vil med dette brevet uttrykke vår sterke 

bekymring for hvordan den planlagte utbyggingen vil forringe opparbeidede turområder i 

Lillesand, turstier i området ved Nordbøknuten samt hvordan fantastisk spennende og 

nærmest urørt natur rundt Nordbøknuten vil ødelegges.  

 

LOT er en lokal turistforening med ca. 700 medlemmer. Vi jobber for å gi lokalbefolkningen i 

Lillesand og omegn gode naturopplevelser og legge til rette for at flest mulig kommer seg ut 

på tur. Vi arrangerer og tilrettelegger turer for barn og voksne i nærmiljøet. Mosjon og 

bevegelse er viktig for befolkningens fysiske og mentale helse. Noe også koronakrisa viser. 

 

LOT har en aktiv dugnadsgjeng som rydder, drenerer, merker og bygger klopper slik at det 

skal ligge best mulig til rette for nærturer og det legges hvert år ned over 600 dugnadstimer på 

stinettet. I 2017 startet LOT (i samarbeid med Lillesand Kommune, Aust-Agder 

Fylkeskommune og Lillesand Sparebank) opp skilting av turstier i henhold til nasjonal 

standard for turskilting. Nå er mesteparten av turstiene i Lillesand skiltet på denne måten. 

Partene har gått inn med betydelige beløp for å støtte dette store prosjektet. Det er gledelig at 

arbeidet har medført mange kilometer skiltede og merkede turstier og at disse blir godt brukt. 

LOT får mange gode tilbakemeldinger på dette prosjektet. 

 

LOT har turbøker til å skrive seg inn i på 7 ulike topper i Lillesand: Olashei, Skifjell, 

Fløresteinen, Kaldvellkniben, Vardehei, Barbro Slott og på Sovehei. Hvert år har vi nærmere 

30 000 registreringer i disse bøkene, med en økning for hvert år som går. Imidlertid velger 

ikke alle å skrive seg inn i bøkene, så det totale antallet besøkende er betraktelig mye høyere. 

 

De planlagte vindturbinene på Nordbøknuten vil bli synlige fra store deler av Agder. De vil 

bli blikkfang fra alle toppene i vårt turstinett. Med en total høyde på 200 meter vil turbinene 

ruve godt i terrenget og ødelegge inntrykket der man i dag bare ser hei på hei uten at synet 

forstyrres av menneskeskapt bebyggelse. På bildet under vises utsikten fra Skifjell med 

Nordbøknuten til venstre i bildet. Med vindturbiner på over 200 meters høyde vil toppen av 

disse ruve over 400 moh og toppen av vindturbinene vil nå halvveis opp til bildekanten på 

toppen av bildet! 

 

 



 
 

 

LOT mener ny infrastruktur som følger prosjektet, med blant annet bygging av brede veier 

helt opp til toppen av Nordbøknuten, medfører en irreversibel ødeleggelse av naturen i 

området, noe som for LOT er en tragedie. I turkart som er utarbeidet av Lillesand kommune 

er det merket stier både opp på Nordbøknuten og Eikelandsknuten. Etter vår mening vil den 

planlagte utbyggingen ødelegge Nordbøknuten og sterkt forringe Eikelandsknuten som 

turmål. 

 

LOT støtter ASKO Norge AS sin streben etter å bli mest mulig miljøvennlig og synes det er 

fantastisk at ASKO bruker ressurser på miljøprosjekter for å generere nullutslippsstrøm og 

elektrifisere bilparken. Vi mener imidlertid at det planlagte prosjektet på Nordbøknuten vil 

medføre så store naturødeleggelser i unik og urørt natur at prosjektet ikke fremstår som 

miljøvennlig.  

 

Med bakgrunn i det ovenstående vil LOT på det sterkeste anmode ASKO Norge AS om 

å revurdere planene og håper at dere med bakgrunn i de store ulempene en slik 

utbygging vil ha, velger å skrinlegge den planlagte vindkraftutbyggingen på 

Nordbøknuten. 
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Styret i Lillesand og Omegn Turistforening 

  



Som illustrasjon på det omfattende og grundige arbeidet som legges ned i turstinettet i 

Lillesand legger vi med følgende bilder: 

 

 

 



 
 

  



Eksempler på skilting i turløypene i Lillesand: 

 

 

 
 

 


