
Underskriftskampanje mot utbygging 

av vindturbiner på Nordbøknuten. 

Hei alle turgåere. 

Vi i Lillesand og Omegn Turistforening (LOT) ser med skrekk 

på ASKO Norge AS/Lillesand Vind sine planer om å bygge 3 

stk. 205 meter høye vindmøller på Nordbøknuten. Vi mener 

utbyggingen vil ødelegge Eikelandsknuten og Nordbøknuten 

som turområder og sterkt vil forringe turområdene 

nærmere sentrum, spesielt Skifjell, Olashei, Sovehei og 

Vardehei. Ut over disse toppene vil vindmøllene prege 

utsikten fra alle høyder i Lillesand kommune. De vil også 

dominere sikten inn over land fra sjøen (jfr klatretårnet på 

Brønningsmyr som kun er 47 meter høyt som ses veldig 

tydelig fra sjøein nå i dag). Vedlagte bilde illustrerer hvordan 

utsikten vil bli fra Skifjell. 

Vi har derfor startet en underskriftskampanje der alle som 

ønsker å markere sin motstand mot utbyggingen kan skrive 

navnet sitt på vedlagte ark. Underskriftene vil bli sendt 

ASKO/Lillesand vind sammen med brevet som er gjengitt på 

baksiden av dette arket. 

 

  



 

Til ledere i ASKO Norge AS, Asko Fornybar og 

Norgesgruppen ASA  

 

Vi er mange i Lillesand som er kjent med ASKO sine planer om å 

bygge tre vindmøller på Nordbøknuten i Lillesand. Vi er også klare 

på at dette vil medføre massive og irreversible inngrep i et til nå 

uberørt naturområde når det må anlegges brede veier over myrer 

og gjennom fjell helt opp til toppen av Nordbøknuten.  

Vindmøllene vil bli 205 meter høye fra bunnen til tuppen av 

bladene og vil bli synlige i vid omkrets både fra land og fra sjø. Med 

sin plassering på toppen av Nordbøknuten vil de faktisk bli synlige 

fra store deler av Agder. Opp mot 150.000 mennesker fra hele 

Agder vil fra sine nærområder kunne se vindmøllene. Også fra sjøen 

vil vindmøllene dominere sikten innover land og vil endre 

inntrykket av Lillesand som den hvite byen ved Skagerak. De vil 

også i stor grad forringe opplevelsen i de opparbeidede 

turområdene i Lillesand, der det de siste årene er brukt store 

ressurser i rydding, oppgradering, merking og skilting etter DNTs 

turskiltstandard. 

Vi vil derfor på det sterkeste henstille til Asko AS, Asko Fornybar og 

Norgesgruppen AS å skrinlegge prosjektet og la et uberørt 

naturområde forbli uberørt og ikke ødelegge den unike 

naturopplevelsen det er å vandre i Lillesands naturområder ved at 

utsikten forstyrres av 205 meter høye vindmøller med enorme 

roterende robotblader. 

 

Med vennlig hilsen 

 


