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Jeg bor i Nes og benytter meg ofte av de mange fine turområdene i bygda. I denne utgaven av
kommundelplanen legger jeg merke til det ligger inne flere forslag til utbygging i de fineste
friluftsområden i Nes. Jeg synes kommunen må være veldig forsiktig i hvilken områder de tillater
utbygging.
De forslagene som jeg reagerer på er utbygging i forskjellig grad rundt Sagstusjøen, Langvatn (jeg
bruker Langvannet) og Finholtsjøen. Disse sjøene og områdene rundt er noen av bygdas fineste
turområder og alle tiltak her vil endre hvordan disse områdene oppleves. Jeg er også bekymret for
en gradvis utbygging. Har man først åpnet opp for et lite tiltak er veien kortere til videre utbygging. For
hvert inngrep som tillates vil utsikten, dyrelivet og villmarksfølelsen i områdene gradvis bli borte.
Jeg ønsker særlig å argumenter mot for stor utbygging ved Langvannet (Langvatn). I mine øyne er
det ironisk at eierne av Villmarksforumet ønsker å bygge campingplass og flere hytter. Langvannet
er kanskje det området i Nes hvor du kan oppleve mest villmark med et rikt dyreliv en kort kjøretur fra
Årnes sentrum. Nærhet til slike opplevleser er noe vi ikke bør ta lett på. Jeg ser det
argumenters positivt i konsekvensutredningen for utvidelsen med tanke på folkehelse, og barn og
unge. Men hva er det et slik tiltak vil bidra med positivt utover det de allerde har i dag? Slik jeg har
forstått det er det snakk om økt kapasitet, mer trafikk og støy, og en økt komersialisering av naturen i
område. Det er med andre ord den gradvise nedbygging av naturen som jeg frykter.
Skal utbygging tillates vil jeg argumentere for å sette av noen utvalgte områder, f.eks. Sagstusjøen og
Flolangen og la andre områder bli værende slik de er i dag. Området rundt Flolangen ligger så vidt
jeg kan se tett på vegen og området har allerde eksisterende hyttebebyggelse, det samme
gjelder Sagstusjøen. Slik jeg ser det vil skaden være mindre i disse områdene enn ved Langvannet
og Finholtsjøen.
Jeg vil uansett anbefale kommunen å tenke seg godt om før det tillater utbygging rundt de fineste
sjøene i Nes. Dette er områder som vil være tapt når de er blitt bygget ned, resultatet vil være at vi må
reise lengre og kanskje til og med ut av bygda for å finne flotte naturopplevelser.
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