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Ny E6 Vingrom - Ensby. Høringsinnspill fra Oppland Bondelag 

  

Vi viser til utlagte utredninger og alternative traséer for E6 forbi Lillehammer med 

høringsfrist 15. september. 

 

Både i Norge og resten av verden har vi en kraftig befolkningsvekst og stort behov for økt 

matproduksjon. For å holde tritt med befolkningsveksten må matproduksjonen økes hvert 

år, og et samlet Storting har uttalt at de ønsker økt norsk matproduksjon med utgangspunkt 

i norske ressurser. Dette betyr at vi må utnytte alt dyrka areal vi har her til lands, som 

utgjør bare ca 3% av landets totalareal. 

 

Oppland Bondelag er derfor opptatt av at en i all planlegging og utbygging søker å unngå 

eller minimalisere nedbygging av dyrka mark og muligheten for framtidig matproduksjon. 

Vi vil derfor henstille til at det å ta vare på matjorda og dyrka mark tillegges stor vekt ved 

valg av trasé, og at dette vektlegges i alle faser i den videre planlegging og utbygging. 

 

Vi mener at antall dekar dyrka mark som Statens Vegvesen oppgir som omregulert til 

andre formål, er for lave. Skjæringer i terrenget gjør at medgått areal vil stige betraktelig. 

Dette gjelder begge alternative tunellinnslagene i Øyresvika, men spesielt innslaget på 

Boleng. 

 

Av de alternative vegløsningene som er utredet, er det østsidealternativet og med åpen 

trasé på strekningen Vingrom – Øyresvika som beslaglegger minst dyrka mark. 

Østsidealternativet vil heller ikke påføre gårdsbruk / gårdsdrift driftsulemper slik som 

vestsidealternativene vil gjøre nord for tunnelutløpet.  

 

En bruløsning vil påføre gården Haavemoen støyplager. Dette kan føre til at drifta knyttet 

til hestesenter og grønn omsorg blir mindre attraktiv, og dermed redusert drifts- og 

inntektsgrunnlag for gården. En bruløsning vil også medføre midlertidig / varig beslag av 

dyrka mark på Haavemoen. 
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Vi mener også at østsidealternativet vil gi mindre press på framtidig nedbygging av dyrka 

mark i Nordre Ål. 

 

Konklusjon 

Ut fra ovenstående vurdering mener Oppland Bondelag at østsidealternativet bør velges 

som framtidig E6-forbindelse forbi Lillehammer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Oppland Bondelag 

 

Trond Ellingsbø 

Styreleder 

 

 

  

 

 

 

 

          

 


