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OslOfjOrden

Hvor er det blitt 
av torsken?
i Tønsbergs Blad 7. mars 2017 står det 
en artikkel om at kysttorsken er blitt 
borte fra Oslofjorden. Hva kommer det-
te av? 

Vi har simpelthen fisket altfor mye. Se 
bare hvordan det gikk med hvalen i 
Nordishavet og senere i Sørishavet. 
Fangst ble til slutt stoppet på grunn av 
overbeskatning. 

Ser vi på minstemål på torsk, så er den 
40 cm sør for 62 grader og 44 nord for 62 
grader. Ble disse mål noen gang brukt? 
Under mine befaringer på veinettet den 
gang jeg var distriktsleder i vedlikehol-
det for Statens vegvesen, i søndre fylke, 
så var jeg ofte i Ula, Stavern, Nevlung-
havn og Helgeroa når reketrålerne kom 
inn. Disse lempet i land tre-fire kasser 
reker og fem seks kasser med småfisk, 
ca. 15 cm lange. Mesteparten av disse 
var torsk. 

Jeg spurte hvor det ble gjort av denne 
småfisken. Svaret var: Den går til lakse-
fôr, så da gjør det ikke noe om vi fisker 
den opp. Jeg tror at dette er hovedårsa-
ken til at torsken har forsvunnet. 

Som kjent bor jeg nær Vestfjorden og 
der var det før et belte på over 10 meter 
med ålegress. Om høsten var det artig å 
se store torsker gå inn og ut av dette 
gresset. 

Men plutselig så kom det fiskere som 
plasserte garnlenker på over 500 meter 
rett utenfor dette beltet hver høst, dag 
etter dag i noen år og etter dette fisket 
var det omtrent ikke torsk å få i de to ru-
sene jeg hadde i fjorden. Plutselig en vår 
forsvant også alt ålegresset og en meng-
de småkrabber fløt døde inn på stran-
den. 

Jeg tror årsaken var en større gift-
mengde som ble sluppet ut i sjøen fra 
kloakkutløpet på Tørkopp. Denne giften 
vil antakelig ha drept en hel del fisk i til-
legg. Som forskningsingeniør, arbeidet 
jeg en periode ved NIVA (Norsk institutt 

for vannforskning) og drev da fors-
kningsanlegg om forgiftning av fisk fra 
industri med videre i norske vassdrag.

AuDun noRDBoTTen
Økonom NHH og pensjonert overingeniør – 
bruansvarlig fra Statens vegvesen Vestfold 

lykkelandeT

Kan det  
være sant? 
ideT er knapt til å tro, men Norges inn-
byggere er kåret til verdens lykkeligste.

Dag ut og dag inn de seneste årene har 
vi knapt hørt noe annet enn hvor elen-
dig det står til her i landet. Ap-leder Jo-
nas Gahr Støre brukte mesteparten av 
fjoråret til å fortelle at  Norge er i en dyp 
krise og at alt er for lite og for sent.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold 
Vedum, mener at bygdene blir rasert og 
vil ha alt som det har vært og SV-leder 
Audun Lysbakken hevder som alltid at 
regjeringen kynisk tar fra de fattige og 
gir til de rike. 

Norge går ifølge disse  i feil retning, for 
ikke å si avgrunnen. Det er altså mantra-
et fra de tre partiene i opposisjon. Uten å 
ta en slik kåring for alvorlig kan man be-
skylde

de tre forannevnte å drive med «fake 
news» et uttrykk som president Trump 
flittig bruker når han skal beskrive hvor 
elendig alt er, ikke bare i USA, men også i 
f.eks.  EU og Nato.

Saklige argumenter står for fall – hvem 
skal vi tro på? Kanskje vi skal se oss litt 
om og tenke selv?

IvAR ScHou TRogSTAD 

færder kOmmune

Hva er best for 
innbyggerne?
jeg ser for meg et tog suse i rundt 100 
km/t over Kanalen øst for Kanalbrua, 
høvle opp Fv 308 et sted sønnafor lys-

krysset på Teiehøyden, fyke gjennom 
Vestskogen og over Vestfjorden. Samti-
dig  var det boret en tunnel  under Teie-
skogen for å gi Tønsberg ny øyforbindel-
se. 

Hus faller som gress for ljåen og Fær-
der kommune blir en trafikkmaskin for 
alle andre enn oss som bor her. Hvor blir 
det av alle menneskene som mister hu-
sene sine? Skal de husløse bo i blokker 
langs kanalen eller i Kaldnezia i Tøns-
berg kommune?

Jeg håper dette bare er et mareritt. 
Mange forslag er lagt fram i avisen for å 
få toget over i et annet spor. Jeg liker hel-
ler ikke tunnelen under Teieskogen som 
ender i en rundkjøring et eller annet 
sted. Den raserer også mange hus og gjør 
folk husløse.

Tønsbergs behov for ny øyforbindelse 
er forståelig. Skal dette behovet over-
skygge Færders behov? Skal vi gro fast i 
gamle forestillinger pådyttet oss av poli-
tikere og investorer nord for kanalen?

Vi må fokusere på øyenes unge inn-
byggere. De må ha kortere vei til ar-
beidsplasser i sør og vest og lettere vei til 
E18 for å bosette seg her.

Jeg ble skremt da Vestfold Venstre øn-
sket ny svømmehall for Færder lagt til 
byen. Der havner den i Stenmalen. Hvor 
slitne må våre barn bli for å lære svøm-
ming? Er våre politikere så lett påvirkelig?

Les valgprogrammene til Færder 
kommunes kommunevalg nøye. Stem 
fram partier som går inn for bru over 
Vestfjorden og egen svømmehall! Det gir 
den beste fremtiden for menneskene i 
Færder kommune.

SolveIg KAnTen 
Tjøme 

burka

Skal det  
bli på skolen?
i HOrTen vil et flertallet i «Hovedutvalg 
for kultur, oppvekst og familie» at det 
skal være lov å gå med burka og nikab på 
skolen. Dere politikere i Horten, som vil 
tillate menn å ha full sosial kontroll over 
sine koner, søstre og døtre: Prøv å gå et 
døgn med en sekk over hodet. Ikke fordi 
dere vil det, men fordi noen krever det 
av dere.

SveIn JoHAn lInDSTAD
Skoppum 

HOlmenveien 2

Uansvarlig 
av Nøtterøy 
kommune
ifølge i TB 22. mars, har Fortidsminne-
foreningen nå sendt inn en klage på ri-
vingstillatelsen av praktvillaen i  Hol-
menveien 2 på Teie. 

Politikerne i Nøtterøy kommune bør 
jo være seg mer bevisst hvilke kulturhis-
toriske og bevaringsverdige bygninger 
man har i kommunen. 

Det er derfor ganske uansvarlig av 
Nøtterøy kommune bare å behandle 

dette som en helt ordinær bygge og rive-
sak for å tilfredsstille utbyggernes  
utbyggingsplaner og økonomiske moti-
ver.

Politikerne i Nøtterøy kommune bør 
være sitt ansvar mer bevisst, og behand-
le denne saken i et større kulturhistorisk 
perspektiv slik at den blir behandlet i 
henhold til paragraf  5.10 i kommune-
planen og at man også behandler saken 
politisk.

For å vise at Nøtterøy kommunes poli-
tikere tar denne saken seriøst bør man 
også i ansvarlighetens navn innhente en 
uttalelse fra Riksantikvaren. Det koster 
så lite, men gir mer respekt for at en av-
gjørelse kan bli korrekt. 

THoR KReFTIng nISSen 
 

Teieplanene

Skap en solid 
felles politisk 
løsning
nå er tiden moden for en endring av 
den videre utviklingen av Teie sentrum. 
KrF er i en vippeposisjon i denne saken 
som i mange andre saker. Uansett hva vi 
måtte stemme i saker om den videre ut-
vikling, så representerer dette flertall 
halvparten av våre velgere i kommunen.

Nå henstiller jeg innstendig til Ordfø-
rer Roar Jonstang (H), Varaordfører 
Bjørn Kåre Sevik (Frp) og opposisjonsle-
der Jon Sannes Andersen (Ap) om at  
de setter seg ned og finner en felles poli-
tisk løsning på den videre utvikling på 
Teie.

Jeg har egentlig lyst til å sette de tre 
herrer i en båt, bringe dem til Fulehuk. 
Så får de tenne et bål som ryker når de er 
blitte enige om planen videre. Da kan de 
hentes, men ikke før.

Utbyggingen på Teie skal skal stå i 
mange år, og er en av de store utviklin-
ger i kommunen. Vi må forvente at våre 
tre største partier tar et felles ansvar i 
denne saken. Jeg kjenner alle tre som 
gode politikere som vil kommunens 
innbyggere det beste. 

Vår ordfører maktet faktisk å få god-
kjent årets budsjett enstemmig, og da 
burde det være mulig å finne løsninger i 
denne saken. Nå er saken slik at vi i KrF 
har en person i komiteen for Miljø og 
kommunalteknikk, at han skal stå an-
svarlig for hvilken retning vi skal velge 
er svært uheldig.

Vi har en kommuneplan å forholde 
oss til, samt grunneier med rettigheter 
så det blir ingen quickfix i saken.

Derfor henstiller jeg også til alle impli-
serte parter om at det må finnes kom-
promisser hos alle i denne saken.

Til slutt vil jeg håpe på at lederne for 
Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeider-
partiet viser det ansvar som trenges for å 
få en felles politisk løsning for utviklin-
gen av Teie.

De gode løsninger får vi når Høyre og 
Arbeiderpartiet står sammen i store ut-
viklingssaker. Byggingen av kulturhuset 
på Nøtterøy står som et godt eksempel 
på samarbeidet mellom partiene.

RAgnAR SKAu-nIlSen
leder Færder KrF 

vekk: Overfiske er hovedårsaken til at torsken er blitt borte.  fOTO: peder gjersøe


