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Fikk sjokk over trafikken på Bolsøya
Da Sindre Pedersen (Frp) flyttet
tilbake til Bolsøya etter sytten
år, fikk han trafikksjokk.
PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

MOLDE: – Mesteparten er enfelts

veger som rett og slett er livsfarlige,
sa Pedersen.

Han opplyste at Bolsøya hadde rundt
hundre innbyggere da han flyttet i
1997.
– Da jeg flyttet tilbake i fjor var
folketallet økt til 500 innbyggere. Alt
som har skjedd med infrastrukturen
er at vegene har blitt enda smalere
fordi man klæsjet asfalt oppå. Noe
må skje. Jeg håper det nye kommunestyret følger opp, sa Pedersen.

Under tvil støttet han kompromisset
fra formannskapet om ja til reguleringsplanen av tolv boligtomter på
Lillebostad. Samtidig stilte man krav
til seg sjøl om at kommunen forserer
byggingen av gang- og sykkelveg.
Man krevde også midlertidige tiltak
under byggeperioden. Kommunen
er vegeier.
– Det er ikke gjort noen vesentlig

med vegen der siden hesten gikk
foran kjerra, bortsett fra at asfalten
gjorde den enda smalere, sa Frank O
Sæther (Ap).
Ordfører Torgeir Dahl (H) fryktet
vegbygging ikke bare handler om
kommunal bevilgning. – Husk
skolen. Hvilke arkeologiske utgravninger som må til, blir spennende, sa
Dahl.

Sjokkert: Sindre
Pedersen (Frp). 
FOTO: PER KÅRE
TVEEIKREM

Nei til bit for bit
– Vi må ikke bygge ned mer av matjorda, mener Venstre
Kampen for den mest
produktive matjorda,
trappes opp.
– Vi frykter at den
beste matjorda tas bit
for bit, sier Pål Farstad
i Venstre.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

RAUMA: Boligbygging, nye vegtra-

seer og næringsbygg må ikke få
true den mest dyrebare matjorda,
mener stortingsrepresentant Pål
Farstad fra Venstre. Farstad er
saksordfører i Stortinget for å få
til en nasjonal plan for jordvern.
– Det er nødvendig å få til en
jordvernplan, for vi føler at den
beste matjorda som er i produksjon, blir plukket, bit for bit, sier
Pål Farstad til Romsdals
Budstikke.

Restriktive lokalpolitikere.

Han er tydelig på hva Venstre
mener om saka.
– Vi må være meget restriktiv
i forhold til å ta i bruk god
matjord til andre formål. Det
handler om å øke norsk matproduksjon, og det handler om at
Norge i størst mulig grad skal
være sjølberget med mat, sier
Farstad.
Sist uke var Farstad i Rauma.
og diskuterte jordvern med Stig
Brøste og Anders Øverbø fra
Bondelaget.

– Ikke ta indrefileten! Lokal-

politiker Arne Steffen Lillehagen
(V) har engasjert seg rundt jordvern lokalt. Lillehagen er
bekymret for at presset etter å få
bygget flere boliger sentrumnært
Åndalsnes skal føre til at Setnesjordene, mellom Veblungsnes og
Rauma bru, skal bli bebygget
med bolighus.
– Setnesjordene betrakter jeg
som indrefileten blant jordarealene i Rauma. Det samme kan
sies om Høljenes og Devoldjordene. Det kan ikke være
mening i å bruke slike jordbruksressurser til boligbygging.
Venstre i Rauma skal være garantist mot at Setnesjordene blir
ofret for boligbygging, sier Arne
Steffen Lillehagen til Romsdals
Budstikke.

Ikke ta indrefileten! Venstre-politiker Arne Steffen Lillehagen (t.v.) i Rauma mener man må si nei til å ta den beste jordbruksjorda til boligbygging. Han får støtte fra stortingspolitiker Pål Farstad og bondelagets Anders Øverbø. 
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Billigere å bygge. – Hvordan
øker presset på jordbruksarealene?

– Presset øker i den forstand at
det har med kostnader å gjøre.
Skal du bygge boliger, er det
rimeligere å bygge på flatt jordbruksland enn å måtte sprenge i
fjell. I Rauma er det en økende
forståelse for at man tar ikke
typisk jordbruksareal til boligformål. At man tidligere har
gjort uheldige disponeringen av
areal, får så være. Men i framtida
må vi være bevisst hvilke areal vi
bruker til hva, sier Lillehagen.
Pål Farstad regner med at Stortinget skal diskutere jordvern i
løpet av høstsesjonen. Farstad
har ikke sans for Ikea-løsningen
fra Ski/Vestby, der kommunen
ønsker Ikea velkommen til et
område der det er matjord, tar
vekk matjorda og kan flytte
matjorda til et annet område.
– Den beste matjorda er den

som dyrkes. Det er ikke bare å
dyrke opp en flekk et annet sted
og tru at den nye jorda blir like
produktiv som den som er i aktiv
produksjon, sier Pål Farstad.
I Molde har Olbjørn Kvernberg
(V) fått et flertall i kommunestyret med på å opprette et
nydyrkingsfond. Prinsippet er at
en utbygger av dyrkbar mark
minimum må betale inn til
nydyrkingsfondet en pengesum
som tilsvarer det det koster å
dyrke opp et nytt jordbruksareal
et annet sted i kommunen.
– For å sørge for at det samlete
arealet av dyrka mark innenfor
kommunen vår opprettholdes,
må vi sørge for at det nydyrkes
areal som er like stort som det
som går tapt ved utbygging.
Bønder som ønsker nydyrking,
kan da få økonomisk tilskudd
ved å søke nydyrkingsfondet,
forklarer Olbjørn Kvernberg.

Student i 20-årene
omkom i fall

Må erstatte dyrkingsjord: Olbjørn Kvernberg
(V) i Molde mener utbyggere av boliger må betale
hva det koster å opparbeide tilsvarende jordbruksareal når dyrka
mark tas til boliger.
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TROLLTUNGA/OSLO: Det var en
kvinne i 20-årene som mistet
livet da hun falt fra Trolltunga i
Hordaland lørdag kveld. De
første meldingene om
hendelsen kom i 21-tida lørdag
kveld, og like etter midnatt fikk
politiet bekreftet at en person
var funnet død under det
kjente fjellpartiet. Klokka 11.45
søndag fikk politiet melding
om at vedkommende var
hentet ut ved hjelp av helikopter. Den omkomne ble
fraktet til sykehus i Odda for
identifikasjon. Det er en
utenlandsk kvinne i 20-årene
som er død, opplyser Hordaland politidistrikt søndag ettermiddag. Hun studerte i Bergen
og var fra et land utenfor
Europa.
NTB

