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Å kunne beve-
ge seg i natu-
ren uten tek-

niske innretninger 
og for egen motor 
og å være i stillheten 
der, betrakter vi som 
en norsk menneske-
rett.
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Motorferdsel i utmarka - 
motor og mekanikk har 

intet i naturen å gjøre.

Tidligere i år hadde Kristian-
sund og Nordmøre Turistfore-
ning (KNT) ved undertegnede 
en artikkel i Tidens Krav om 
ovennevnte.

Nå har regjeringen latt seg 
lure til å la alle kommuner som 
ønsker det, få anledning til å 
anlegge scooterløyper for ren 
fornøyelse og som selvfølgelig 
vil gjøre det surt for de �este 
andre. At det går an!

Jeg �nner det betimelig at 
noe av det som ble skrevet, før 
vedtaket ble fattet, blir gjen-
tatt. Da vi nå står overfor det 
faktum at kommunene som 
har søkt om å få være med, skal 
gjennomføre tiltakene. Vi 
håper de tenker seg godt om. 
De har ikke plikt til noen 
etablering.

Vi har tro på at de �este 
grunneierne setter like stor pris 
på våre natur- og friluftslivs-
verdier som allmennheten for 
øvrig. Derfor kan de bli 
nøkkelen til å hindre etablerin-
gen av fornøyelsesløypene.

Å kunne bevege seg i naturen 
uten tekniske innretninger og 
for egen motor og å være i 
stillheten der, betrakter vi som 
en norsk menneskerett.

Nå viser det seg at dette ikke 
er så selvfølgelig da noen av oss 
ønsker å få lov til å leke seg i 
naturen med motoriserte 
kjøretøy. De har organisert seg 
og har presset lovgiverne til å 
lempe på dagens lovgivning på 
området.

Politikerne har latt seg lure. 
Årets vinter kan derfor bli den 
siste uten snøskutere rasende 
rundt oss i store deler av 
�ellheimen.  

Å kunne være garantert 
stillhet når du er i naturen, er 

en av de største trivselsfakto-
rene i Norge og er i ferd med å 
bli et avgjørende moment for 
utlendinger når de skal velge 
ferieland  for ikke å snakke om 
arbeidsland og fremtidig 
fedreland.

Friluftslivet har høy status i 
Norge og det er helt avgjørende 
for manges livskvalitet.

Alle undersøkelser viser at 
folk ikke ønsker mer støy i 
naturen enn den vi allerede 
har; kjøring av varer til egen 
hytte, skogsdrift og annen 
nyttekjøring.

Da Aftenposten spurte sine 
lesere nylig om hva som er 
norsk kultur, får de et tilsva-
rende svar: Nordmenn trives 
best når vi får gå på tur i skog og 
mark. Vi ser på oss selv som 
friluftsmennesker.

I Nationen sitt distriktsbaro-

meter 2012 fremkommer 
følgende tall om stillheten som 
en viktig årsak til friluftsaktivi-
tet:

• Oppleve landskap og 
stemninger i naturen 83 %

• Komme bort fra mas og 
stress 83 % (79 i 1992)

• Komme ut i frisk natur, 
vekk fra støy og forurensning 
89 % (85 i 1992)

• Oppleve naturens stillhet 
og fred 86 % (87 i 1992)

Siste stille vinter på ski i Midt-Norge

Alle undersøkel-
ser viser at folk ikke øn-
sker mer støy i naturen 
enn den vi allerede har.
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Et tydelig
varsko
1.000 barn slo i går ring rundt sykehuset i 
Kristiansund. Initiativtakere til aksjonen 
var Kristiansund kommunale foreldreut-
valg i samarbeid med Gamle Kripos. 

Bakgrunnen for aksjonen er de stadig 
tilbakevendende truslene om å legge ned 
barneavdelingen i Kristiansund. I tillegg har 
det tidligere i høst vært lansert forslag som 
kunne ha ført til at fødeavdelingen ble 
avviklet og at det kirurgiske tilbudet ble 
redusert. Samlet sett kan derfor gårsdagens 
aksjon sees på som et tydelig signal til både 
politikere og helseforetak om at folk på 
Nordmøre ikke vil akseptere at sykehustil-
budet bygges ned. 

For dem som skal fatte beslutningen rundt 
det nye fellessykehuset, er det viktig å ta 
innover seg det store folkelige engasjemen-
tet. Slå ring-aksjonen, sammen med liknen-
de aksjoner tidligere, de�nerer det hand-
lingsrommet beslutningstakerne har både 
når det gjelder innhold og lokalisering. Et 
nytt felles sykehus for Nordmøre og Roms-
dal må minst inneholde de funksjoner 
dagens to sykehus har. Noe annet vil verken 
folk på Nordmøre eller i Romsdal godta.

På Nordmøre er Krifast-området de�nert 
som akseptabel lokalisering. Vi mener Frei 
er det beste alternativet da det er dette som 
best ivaretar ytterkantene av sykehusets 
opptaksområde. Folk i Smøla har samme 
rett til et godt sykehustilbud som folk i 
Kristiansund og Molde.

Lokaliseringen er den gordiske knuten i 
sykehussaken. Gårsdagens aksjon viser at 
noe sør for midt imellom vil være en politisk 
umulig løsning. Det bør helse- og omsorgs-
minister Bent Høie merke seg like godt først 
som sist.

SLO RING: 1.000 barn slo i går rimg rundt 
sykehuset i Kristiansund. FOTO: BJØRN A. HANSEN


