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– Ikke ødelegg naturområdet
– Åsvika er det siste naturområdet langs mjøskanten  i Sandvika. Ikke ødelegg det, ber naboene.

HA: ARNT OLAV VELTEN

OTTESTAD:– Vi skjønner ikke helt
hvorfor det skal være nødvendig å
ødelegge en liten naturperle som dette
som er til glede for alle. Vi forstår
argumentet med at området i dag er lite
tilgjengelig for folk flest. Men dette er
det muligheter for å gjøre noe med ved
å rydde bort vegetasjon, mener Henry
Øberg, Paal Ekerby, Steinar Lunde og
Øistein Øien.

Ødelegger dyreliv

De er fire av naboene til Åsvika. Dette
er området som ligger vestover og
sørover fra jernbanefyllinga i Sandvika.
De sier de har hele nabolaget med seg
når de nå protesterer mot den
massefyllinga Sandvika vel startet med
i dette området ved mjøskanten i går. De mener en utfylling vil ødelegge både dyrelivet og det botaniske mangfoldet som
er langs denne delen av mjøsstranda.

Historien bak er denne:

Yndet sted

Åsvika er en blanding av løkke, eng og våtmark. For mange år siden var plassen et svært yndet leke- og badested for folk
i området, med badeplass og stupetårn inne i vika. Så begynte området å gro igjen, og bruken ble mindre.

I 1995 la Sandvika vel fram planer for en utfylling her med tanke på å ruste området opp igjen, men mangel å på penger
gjorde at planene ble lagt vekk. Nå har velforeningen fjernet en del masse fra badeplassen i Sandvika, for å ruste opp
denne, og velet fikk dermed billig masse som kunne brukes andre steder. To områder pekte seg ut, ved båthavna og i
Åsvika. I Åsvika er tanken å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten.

Siste naturområdet

– Vi er selvsagt ikke imot at området skal bli mer tilgjengelig for folk. Vi rydder selv i strandkanten for å gjøre forholdene
bedre. Men dette er det siste naturområdet i Sandvika, etter at store deler av mjøskanten er planert og steinsatt. Disse
tiltakene er selvsagt bra, men det ville vært bra om dette området ble beholdt slik som det er, sier de fire naboene.

– De forteller om et mangfoldig dyreliv. I fjor hekket en lakseand her for fjerde året på rad, og ni unger overlevde.
Området har ellers både frosk, pinnsvin, ender og firfisler. En utfylling og tilsåing av gressplen vil neppe gjøre området så
attraktivt for dette dyrelivet.

En gammel sti

– Det ligger rester av en gammel sti gjennom området. Hvis den ble opparbeidet igjen, samtidig som noe kratt ble fjernet,
ville området beholde sin sjarm, samtidig som det kunne bli tilgjengelig for mange flere, sier de.

På mange måter fortoner flyttingen av masse seg som et forsøk på å flytte problemer, mener de.

– Det skal flyttes organisk masse som er med på å gjøre ett sted lite trivelig til et annet sted. Det er bra at det blir trivelig
der de flytter massene fra, men hvorfor skal vi måtte ta over problemet, spør de.



– Ønsker ikke konflikt
OTTESTAD: – Vi ønsker naturligvis ikke noen konflikt med dem som bor i området. Vi skal snakke med naboene, og
har som mål å finne løsninger som gjør det best mulig for alle, sier nestleder Øystein Sætrang i Sandvika vel.

Han innrømmer at ting har skjedd raskt i denne saken, men forklaringen på det er tidsnød.

– Vi har en frist fra Fylkesmannen til 15. april med å få flyttet unna denne massen der vi har tatt den. Det vi gjør nå er å
flytte den og lagre den i påvente av vårflommen. Når den er over vil vi gå løs på det videre arbeidet, sier Sætrang.

Han sier det er Sandvika vel som er grunneier i området. Det har velet vært siden 1944. De siste årene har området vært
forsømt, og det er dette velforeningen nå ønsker å gjøre godt igjen. Det ble innhentet tillatelse hos myndighetene i 1995,
men den gangen manglet det penger for å få gjort noe. Nå har velet noe mer penger, samtidig som arbeidene på
badeplassen har gitt billig masse. Dermed kunne en slå to fluer i ett smekk.

– Naboene mener det beste alternativet vil være å rydde i kratt og gjenopprette stien gjennom området. Er ikke det et godt
alternativ for å ruste opp?

– Dette er fortsatt et alternativ. En skal huske på at det nå blir kjørt bare noen få lass med masse. En full oppfylling vil
kreve langt mer enn dette, sier Sætrang.
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