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KOMMENTAR

Kommentar

Mjøsa Strandeierforening (www.mjosastrand.no) ble stiftet i 1965 for å ivareta
strandeiernes interesser i forbindelse med reguleringene av Mjøsa. Etter 50 års
virksomhet ønsker foreningen en revitalisering under formålsparagrafen; Foreningen skal
ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god
samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene. Vi mener at det
skal være mulig å utvikle Mjøsregionen til et kraftsentrum i Norge. I midten ligger Mjøsa,
Norges største innsjø, med muligheter for rekreasjon og fritidsaktiviteter som er for lite
utnyttet – for oss som bor her og for tilreisende. Mjøsa Strandeierforening klarer ikke å
utvikle et kraftsentrum alene men vi ønsker å delta.
Det må defineres satsingsområder for en utvikling som utnytter dagens fortrinn og som
krever av oss at vi skaffer oss nye fortrinn i Mjøsregionen. Tiden er riktig for dette nå som
Norge har passert toppen av høstingen fra olje og gass. Det er nå framtidens næringer
skal formes. Denne utviklingen må Mjøsregionen ta del i til det beste for denne delen av
landet og for Norge som nasjon.
På denne bakgrunn inviterte vi offentlig forvaltning rundt Mjøsa til tenkedugnad på Honne
den 25. februar 2015. Responsen var slik: Dette er viktig så dugnaden vil vi være med
på, svarte Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Eidsvoll kommune,
Gjøvik kommune og Lillehammer kommune.
Ros for tilnærming og initiativ, lykkønskninger og begrunnet høflig takker-nei-svar fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. Ingenting hørt fra
Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Hamar kommune, Ringsaker
kommune og Stange kommune. Litt irettesettende svar; dette klarer vi selv, fra Østre
Toten kommune.
Noe av poenget ved tenkedugnaden var at alle vi som er interessenter til Mjøsa og
Mjøsregionen skulle tenke sammen for regionens framtid og med så store hull på
deltakerlisten måtte vi avlyse den 25. februar, men har invitert på nytt til 14. august 2015.
Vi har altså tenkt stort – mye større enn oss selv – og tilbudt en ufarlig møteplass der
stridigheter kan leggs til side og der fellesskap til Mjøsregionens beste alene kan stå i
fokus.

Alle er klar over at ny næring i privat regi ikke oppstår alene gjennom offentlige
beslutningsprosesser og tilrettelegging, men uten reell vilje og klok samordnet
tilrettelegging fra forvaltningene rundt Mjøsa er mulighetene for at nyskapingen skjer i
andre regioner stor. Blant våre tanker finner vi Regionpark Mjøsa og sterk involvering fra
private virksomheter som vi eventuelt tar fram dersom første steg med de innbudte blir
vellykket.
Kanskje vel 700 strandeiere rundt Mjøsa ikke skal delta i samfunnsdebatten? Dersom
vårt initiativ ble for mye av det gode så ber vi om unnskyldning for det, men vil
understreke at det utelukkende var godt ment. Vi synes imidlertid at Mjøsregionens
framtid er viktig, og tar gjerne er annen og mindre påtrengende rolle. Kanskje
Fylkesmannen i Hedmark og/eller Fylkesmannen i Oppland vil ta eierskap i saken slik at
den får den tyngde den fortjener?
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