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Politisk tåke over
Tolstadåsen

Med 12 mot seks stemmer har regionrådet i
Nord-Gudbrandsdal vedtatt å be A-aksjonærene i
Gudbrandsdal lufthavn AS vurdere å gjennomføre
en samfunnsøkonomisk analyse, for å finne ut
hvilken betydning en flyplass vil kunne ha for
regionen. Vedtaket er siste krampetrekning i en
tapt kamp.

Vi forstår inderlig godt flyplassforkjempernes
forsøk på å holde liv i flyplassideen. Vi er ikke i tvil
om at en flyplass med tilstrekkelig driftsgrunnlag
ville vært et aktivum for et distrikt som hver eneste
dag merker at det meste av landet for øvrig har
kortere reisetid, både til hovedstaden og til markedene hvor døler skal selge det som produseres. Det
være seg reiselivsprodukter eller andre varer og
tjenester.

A-aksjonærene i selskapet er kommunene i
regionen. Ordførerne i norddalen har tidligere
enstemmig gått inn for å skrinlegge flyplassplanene, for å konsentrere innsatsen om veg og
jernbane. Det er vanskelig å bli klok på i hvilken
grad ordførerne forankrer sine holdninger på
hjemmebane, men det var lite ved debatten tidlig i
januar som pekte i den retning regionrådet nå
forsøker å gå.

Regionrådets vedtak om å anmode om en
utredning, minner mest av alt om et forsøk på å
kjøpe seg fred. Flyplassforkjemperne har fått et
vedtak som kan framstilles som en halv seier, før
kommunene i neste omgang bestemmer seg for å
følge ordførernes råd fra tidlig i januar. Det er
knapt mulig å lage den analysen det blir bedt om,
fordi et slik regnestykke har for mange usikre
faktorer. Vi vet ikke engang om Tolstadåsen, som i
dag er det eneste tomtealternativet, tilfredsstiller
de tekniske krav som stilles til en flyplass.
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Norsk Skogmuseums nye utstilling «Det fantastiske treet» er ingen
vanlig utstilling. Den er en skulptur, et høyteknologisk vidunder og
nesten et teater.

Et tre til rett tid
AKTUELT
Av Johan C.
Løken, styreleder i
Det norske
Skogselskap og
Norsk
Skogmuseum

Treet er åtte meter høyt, det er
bygget av aluminiumsrør som er
viklet sammen. Skognæringen har
stilt opp med det meste av de åtte
millionene prosjektet kostet.
Formålet er å forklare fotosyntesen. Fotosyntesen er planterikets
store hemmelighet. Den er livsviktig. Det finnes ingen form for mat
som ikke er et resultat av det den
eldre generasjon lærte som kulldioksidassimilasjonen.
Ved hjelp av vann og karbondioksid gjør plantene om sollyset til
energi – karboner – menneskene
kan nyttiggjøre seg: Aller viktigst i
form av mat, men også mer indirekte i form av ved, biodrivstoff og
mye annet. De fossile energikildene
er også resultatet av en plantevekst
– fotosyntese – som fant sted for
millioner av år siden.
Vår Herres genialitet kommer til
uttrykk når vi ser på karbonkretsløpet som helhet. Når menneskekroppen nyttiggjør seg energien
slipper vi ut karbondioksid. Vi puster inn oksygen og puster ut karbondioksid.
Slik
sett
har
menneskekroppen likhetstrekk
med vedovner, bensinmotorer og
gasskraftverk.
I karbonkretsløpet er karbondioksid et råstoff for plantene.


Norddalen tapte flyplasskampen den dagen de
aksepterte at Leirin og Valdresregionen ble prioritert foran Nord-Gudbrandsdalen. Nye flyplasser er
ikke en del av storsamfunnets politiske dagsorden,
snarere tvert imot. Vi kan mislike det, men må
likevel forholde oss til realitetene. Gudbrandsdalen
har ikke større gjennomslagskraft enn at kreftene
må samles om strenge prioriteringer. Da kan det
ikke kjempes allerede tapte kamper.

Vi kan fastslå at det ikke finnes
noe tilsvarende noe sted i verden.
På Elverum har vi nå et unikt virkemiddel for anskueliggjøring av
naturens helt grunnleggende gaver.
Fotosyntesen er den samme enten
den finner sted i havet, i mer eller
mindre vill vekst, moderne planteproduksjon eller i skogen.
Treet har til forskjell fra andre
planter et langt liv. Derfor er treet
den planten som mest elegant kan
illustrere fotosyntesen og karbonkretsløpet.

Vagværer må vite hva de gjør

Det stilles av og til spørsmål om
hva bioøkonomien egentlig er.
Fotosyntesen og dens næringer:
fiskeriene, jordbruket, husdyrbruket, matindustrien og skogbruket
har jo alltid vært der.
Bioøkonomien som næringspolitisk mantra har dels å gjøre med
at alle de biologiske næringene
behandles under en samlet synsvinkel og at de integreres i energipolitikken og klimapolitikken.

Vågåmo kunne bli et forbilde som en gjennomført bygdeby i

dalenes dal, skriver Erling Okkenhaug på GDs debattsider. Han
er bekymret for hva et signalbygg med dagligvarehandel utenfor
dagens bygdesentrum vil få av konsekvenser.
Debatten om utnyttelsen av Brustugujordet er i ferd med å få

den temperatur slike debatter bør ha, etter at Coop lanserte sine
byggeplaner i området. Det er reist krav om folkemøte, og Coop
har trykket på pauseknappen for å gi kommunen noe mer tid.
Det er bra. Vagværene må selv ta de vanskelige avgjørelsene. De
må ta den tid de trenger, rett og slett fordi de må vite hva de gjør.
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Det landbruksvitenskapelige
skiftet består i at bruken av de nye
bioteknologiske metodene gir oss
vesentlig mer effektive planter og
husdyr. Og det mest spennende er
at alt plantematerialet kan foredles
til mat og dessuten erstatte alle de
produktene vi får fra oljen.
Det er fremmet et forslag om et
senter for bioøkonomi i Innlandet.
«Det fantastiske treet» tilsier lokalisering til Elverum. Industrien i
Våler og alle skoginstitusjonene på
Elverum skaper et nasjonalt tyngdepunkt for norsk skognæring. Den
nye strategien for bioøkonomi løfter skogen mer enn noen andre
næringer.
Åpningen av den nye utstillingen på Skogmuseet fant sted rett
etter at Parisavtalen ga nytt håp om
at verden vil la seg redde ved å
satse på skogen. Parisavtalens
genialitet ligger i at tiltakene fremmes ut fra det som passer hvert
enkelt land. Derfor satser mange
land på skogen. Det er verdt å
merke seg at dette gjelder de to
mest folkerike landene, Kina og
India.

Hver kubikkmeter skog tar to
tonn karbondioksid ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen. Det gir
en bruttobinding på over åtte mill
tonn karbondioksid. Dette er det
femdobbelte av de samlede utslippene av karbondioksid i Hedmark.
Hedmarksskogens overveldende
innsats i klimakampen i kombinasjon med «Det fantastiske treet» gir
godt grunnlag for å være vesentlig
mer stolte enn før på vegne av så
vel Skogmuseet som planteproduksjonsfylket Hedmark.

Plantene kan
erstatte alt vi får
fra oljen

Gudbrandsdølen Dagningen arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig avis-omtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonsledelsen. Pressens faglige utvalg er et klageorgan,
oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgata 17, pb 46 sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40

22 Andre mener

Onsdag 3. februar 2016 Gudbrandsdølen Dagningen

Vågåmo kunne bli et forbilde som en gjennomført bygdeby i dalenes dal, men alt peker dessverre i motsatt retning. Coop
Innlandet Eiendom AS har planer for Brustugujordet for å utvikle en handelspark.

Hvem tar vare på Vågåmo?
DEBATT

Av
Erling Okkenhaug,
Allgrønn – nettverk
for humanøkologi

n Å etablere et signalbygg for dagligvarer utenfor dagens bygdesentrum er i strid med alle kjente
prinsipper for god stedsutvikling.
De fleste norske byer og tettsteder er truet av byggeprosjekter som
ikke bare er store og ruvende og
sprenger den etablerte målestokk,
men som også er fremmede i sine
uttrykk. Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter
i regi av en allianse mellom utbyggere og folkevalgte, hvor det lenge
før noen berørte aner noe om det,
er lagt tunge føringer. På ett eller
annet senere tidspunkt vil den
lokale befolkning, hvis de er
uenige, bli tvunget til å komme
springende etter og improvisere
motstand så godt de kan. Som regel
er det allerede for sent.
n Det som er ille, fra et demokratisk ståsted, er at det egentlig ikke
er noe galt i dette; den som ønsker
å bygge og etablere virksomheter
må selvsagt få lov til å planlegge
dette så lenge og grundig de vil
uten noe offentlig innsyn.
Men når prosjektene lanseres,
har planleggere og utbyggere et
umåtelig stort forsprang; de har
også investert store penger i en
forventning om å få realisert sine
drømmer. Ofte ligger det i tillegg
avtaler i form av eierskifter som i
tillegg kan legge tunge føringer i en
sak. Eventuelle kritiske krefter
befinner seg straks i en situasjon
hvor de må improvisere og hele
tiden komme halsende etter ... hele
veien fram til vedtak.
n Det er noe i vår tids andpustenhet som gjør at vi nærmest ser ned
på dem som sinker utviklingen; det
skjelles ut som byråkrati. De verste
eksempler på vegrende byråkrati er
de rene redselshistorier, men i det
alminnelige bilde er at en slik mot-

Om å bombe
Libya
I GD på side 11, fredag 29.
januar, kunne vi lese at USA
sammen med Storbritannia og
Frankrike vurderer å intervenere
militært i Libya. IS er i ferd med
å feste grepet, rapporteres det.
Var det ikke USA sammen med
enkelte allierte, deriblant Norge,
som bombet Libya i 2011? Dagbladet (2. mai 2015) rapporterte at 6
norske F-16 jagerfly slapp 600
bomber over forskjellige mål i
Libya, deriblant mål i tettbygde
strøk.

stand, ev. treghet, ofte kan vise seg
å være til sakens beste. Har man i
det hele tatt spurt: «Hva trenger
Vågå?» og «Hva tåler Vågå?»
Det som kunne ha vært gode
Norske bygdebyer med lesbare felles trekk er i dag tilintetgjort av
tilfeldig og planløs bebyggelse. Vi
har noen få forbilder, for eksempel
hos naboen i Lom eller i det bevarte
Røros. Det skulle være mulig å
utarbeide planverk for Vågåmo
etter en noenlunde samme systematikk. Variert, småskala, trivelig
bebyggelse. Etter hvert som man
beveger seg ned i stedets helt nære
egenart, så trengs det presis, lokal
kunnskap som bare de som bor der
har.
n Vi ser det igjen og igjen, at alliansen mellom stadig omskiftelige
kommunestyrer, utbyggingsinteresser og ulike aktører, er der hele
tiden og presser imot gjeldende
planforutsetninger og reguleringsbestemmelser. Mange steder omregulerer man så lynraskt at velgerne
ofte ikke vet når de skal engasjere
seg: Klar – ferdig ... FOR SENT! Og
får man avslag i én kommunevalgsperiode, er prosjektmakerne ofte
tilbake med identiske eller lignende
prosjekter i neste. Det er aldri fred
å få. Og det er mange som prøver
seg.
For å sikre en grundig gjennomtenkt plan for Vågå er det bare
forvirrende når man starter med å
presentere et stort byggevolum på
utsiden av sentrum. Særlig siden
man ikke har fått se alternativene
plassert i en småbystruktur i menneskelig skala og format.
Noen mener at vår tids arkitektur skal vise bygninger som enestående objekter uten hensyn til
omgivelser og lokale sammenhenger. I våre bygdebyer blir det svært
krevende å tilføre kvaliteter med

Man trenger ikke å lure veldig
lenge på om bombetoktene i 2011
var med på å destabilisere landet
og med på å etablere IS. Vi lærte
visst aldri fra invasjonene i Afghanistan og Irak. Der fantes verken
masseødeleggelsesvåpen eller IS
før vi angrep dem.
Jeg lurer på hva befolkningen i
Libya mener om intervensjonen
som planlegges nå. Ser de fram til
å bli bombet på nytt eller få besøk
av vestlige bakkestyrker? Fra erfaring vet vi med sikkerhet at arabere
ikke ønsker vestlige tropper velkommen på arabisk jord. Allikevel
klarer våre politikere å overtale oss
til å støtte angrep i demokratiets,

OKKENHAUG: Har man i det hele tatt spurt: «Hva trenger Vågå?» og «Hva tåler Vågå?»
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slike holdninger.
n Vågå må få en åpen prosess.
Den eneste måten å sikre fellesskapets interesser på, er medvirkning. Her finnes mange metoder.
Viktigst av alt er at prosessen ikke
blir styrt av politikere eller utbyggere med egeninteresser, og at det
man kommer fram til blir politisk
forpliktende. Vågå har tid til å
vente på en slik besinnelse.
Hvem er fellesskapets aktor i
denne tid da alle aktører i byggeprosessene sloss for sine egne
interesser? Egentlig ingen! Vagværer flest kvier seg for å gå inn i
debatten om stedsutvikling. Det er
krevende og innebærer en høy
sosial risiko å bry seg, fordi utbyggingsprosjekter ofte blir frontet av
profilerte personer med posisjon
og makt i bygda.
Folk flest har problemer med å
forstå språket eller terminologien
som arkitekter og utbyggere bruker. – Innbyggerne har selv det fulle
ansvaret for å ivareta bygda si. Motkrefter må gå inn i en aktiv rolle
med å sette premisser for planlegging som sikrer at prosjektene tilfører
lokalsamfunnene
nye
kvaliteter.

sikkerhetens (hvem sin sikkerhet?)
og frihetens navn.
Det blir alltid sagt at våre tropper er sterkt ønsket og vil bli møtt
med roser og smil fra lokalbefolkningen. Lengre fra sannheten kan
man ikke komme. Vår intervensjon
splitter lokalbefolkningen og skaper en alle-mot-alle voldelig spiral.
Se hva som skjedde i Bagdad under
angrepene tidlig på 2000-tallet.
Vestlige bomber klarte ikke å se
forskjellen på Sunni, Shia eller
Kristne. Lokalbefolkningen ble
hardt rammet. Invasjonen skapte
ikke fred eller demokrati men enda
mer hat. Operasjonene klarte også
å legge grunnlaget for etableringen

Vågå må få en
åpen prosess
n Kommunens politikere ønsker å
vise at de får til noe. Ofte kan det
være tette bånd mellom lokalpolitikere og utbyggere, noe som gjør
det vanskelig å sikre gode nok prosesser som ivaretar steders særpreg. – De folkevalgte må definere
de mange «ekstremkvalitetene» for
Vågå. Hva er spillereglene og
kodene når man skal stedsutvikle?
Noen prinsipielle kjøreregler for
hva stedet trenger og tåler, fører til
mindre konflikter.
Utbyggere definerer hva som er
«god økonomi» og kan med det diktere sine premisser. Vi ser eksempler på at utbyggere presenterer
fantasifulle glansbilder for å selge
inn sine planer, for så å barbere det
man har solgt inn, med trang økonomi som begrunnelse. – Varierte
strukturer gir ikke bare et større

av IS, en organisasjon som nå har
tatt krigen over på vår egen banehalvdel. Når skal vi lære?
En lite anekdote til slutt. På slutten av 1990-tallet bodde jeg i Beirut. Av og til ble vi bombet av
israelske «forsvarsstyrker». F-16-fly,
produsert i USA og av samme type
som brukes av det Norske forsvaret,
slapp tonnevis med TNT på kraftverk og bruer i byen samtidig som
de tyranniserte oss nede på bakken
med overdøvende ekstreme soniske
«smellbomber». Libanons eget
antiluftvern skyts hadde aldri en
sjanse mot de usynlige flyene som
krenket Libanons luftrom i bare
noen minutter langt der oppe på

marked, men innebærer også mindre risiko. Hvis man inviterer til å
utvikle Vågåmo til et hyggelig småbysamfunn vil man møte mindre
protester og få større forutsigbarhet i investeringene.
n Kommuneforvaltninger legger
ofte fram alt for løse reguleringsbestemmelser eller koder, som oftest
kun med definerte volumer og høyder. Plankontoret burde være faglige garantister som viser
alternativer med nye bygg som
bidrar til å berike og forsterke stedet. Oftest gis det også dispensasjoner som kullkaster gode vedtak og
bestemmelser.
– Åpne prosesser og tverrfaglighet sikrer reguleringsplaner med
bestemmelser slik at man kan
oppnå lokale kvaliteter.
Arkitekter må kreve grundig og
kritisk fagdebatt. Kanskje noen
frykter å miste sitt gode forhold til
utbyggere, politikere og planmyndigheter ved å bry seg? – Få arkitekter tegner for store bebyggelser.
Kanskje noen oppdager prestisjen
i å utvikle et sted vel så meget som
enkeltbygg?

den svarte nattehimmelen. Israelernes mål var å hevne seg på motstandsgruppen Hizbollah som
jobbet med å jage israelerne ut av
Sør-Libanon. Denne bombingen
skapte uro og sterk oppstand blant
hele lokalbefolkningen og resultatet ble enda sterkere fiendtlighet
mot både Israel og USA – Israels
sterkeste støttespiller. Det hører
med til historien at Israelerne trakk
styrkene sine ut i år 2000 – etter
over 15 års okkupasjon av SørLibanon.
Fredrik Øyen,
Lillehammer

