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Svein Løvseth, gnr/bnr 162/9 i Lillehammer; fremføring av ny E6 fra Vingrom til
Lillehammer
Saken er beskrevet av Svein Løvseth nederst i dokumentet.
Styret behandlet saken i styremøte den 19. februar og har denne anbefalingen til Årsmøtet:
1. Styret følger opp i forhold til relevante myndigheter etc og i media det prinsipielle i
saken som er;
Storsamfunnet tillater «ingenting» i strandsonen. Når storsamfunnet så
trenger strandsonen er det enkelt og billig å ta den i bruk for formål som vei,
jernbane, osv. Dette skjer i stor utstrekning Mjøsa rundt og ødelegger
naturperlen Mjøsa og Mjøsstrendene. Samtidig hindres fornuftig
næringsutvikling langs Mjøsa effektivt på denne måten.
2. Styret støtter medlem Svein Løvseth og hans likesinnede i denne spesielle saken
som et godt eksempel på det prinsipielle som beskrevet over.

Fra: Svein Løvseth
Sendt: 16. februar 2015 13:59
Til: jorgen@galtestad.no
Emne: Mjøsa Strandeierforening, sak til årsmøtet.
Mjøsa Strandreierforening v/ Jørgen Galtestad.
Mitt navn er Svein Løvseth, har eiendom 162/9 helt ned til Mjøsa på vestsiden like syd for
Lillehammer, ca. 350 meter strandlinje, 4 notvarp til lågåsildfiske, stor fiskebu og brygge. Her
planlegges det nå ny E-6 fra Mjøsbrua til Lillehammer og planen går ut på å legge 4 felts
motorveg på fylling i Mjøsakanten fra litt nord for Vingrom og helt til Lillehammer og på den
måten ødelegge hele strandsonen på en flere kilometer lang strekning. Vegvesenet har alt
startet prosjekteringen og har i disse dager boret flere hundre hull i isen og målt dybden.
Jeg synes dette er en meget trist utvikling og viser at det er liten interesse for Mjøsa ,
gammel historie med lågåsildfiske, flere fiskenaust, osv, osv, tanken er å fylle ned de fleste
notvarp, rive fiskenaust, fjerne brygger og rive alt.
Nå er min eiendom, og sikkert de andre langs Mjøsa her nord, båndlagt og sperret på
ubestemt tid, så her er det Staten Vegvesen og Lillehammer kommune som stopper alt.
Håper dette er en sak som Mjøsa Strandeierforening kan se på og kanskje hjelpe oss som
er grunneiere, men det berører jo også alle som bor langs Mjøsa og bruker den, som
enkeltpersoner blir vi overkjørt.
Har ikke mulighet til å delta på årsmøtet, er bortreist.
Med vennlig hilsen
Svein Løvseth
Mobil:90754500
Epost: svein.lovseth@online.no
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