
Veibygging mellom Skarnes og Kongsvinger. 
 

Den form som utføres av veibygging vest for Kongsvinger er av en skandale. All den dyrka mark som går 

med for å få en vei, er unødvendig, og er en forferdelig skam. Det beviser at de som planlegger og 

gjennomfører dette ikke tar hensyn til de stedlige forhold. 

Det virker som om det er om å gjøre å få rasert mest mulig for borgerne som har bygg opp disse stedene 

i landet. 

Det er også en stor bekymring at så mye unødvendig dyrket mark går tapt på grunn av veien, ja det er 

rett og slett en skam at denne veien i det hele tatt blir lagt gjennom all denne dyrket marken som finnes i 

dette område, da dette er helt unødvendig og ikke tjener de stedlige bygdene og det stedlige 

trafikkbehov. 

Det eneste det gjør er å rasere bygdene i området, i stedet for å bevare disse områdene, og heller gjøre 

noe som tjener dette stedet. 

Denne veien skulle ikke ha hvert lagt der som den går nå, den skulle ha hvert plassert slik at den hadde 

gått forbi alle tettstedene og bygdene, men samtidig slik at den fanger opp de samme stedene. 

Å dette er det store mulighet for i denne bygden, men nå blir hele bygden rasert, med denne veien. Det 

er ikke noe rart at det kan leses i media om at hundretusener av dekar dyrket mark blir brukt til dette 

formål, når ingen setter stopp for den unødvendige raseringen. 

Selv ikke Samferdselsministeren gjør noe med dette, og som attpåtil er fra Senterpartiet, det er en stor 

skam, for hele regjeringen. 

Senterpartiet har også hatt de to samferdselsministrer som har hvert før dagens, de har jo hvert med 

under planleggingen av dette prosjektet, slik at de har jo hatt store muligheter for å gjøre noe med dette. 

Men det har de ikke gjort, og det i seg selv fører jo dette i et vanry av skam.  Denne veien skulle ha hvert 

plassert sør for Glomma, slik at den ble lagt utenom tettstedene og bygdene, men samtidig fanger opp 

de samme stedene. 

Men når det planlegges vei og en leser i deres utredninger, da kan man lese side for side om hvor stor 

hensyn de har tatt til mygg og sopparter som de ikke vil miste. 

Men når det gjelder landbruk eller bolighus, da er det ikke snakk om å ta hensyn. Hvor er den 

menneskelige respekt og verdighet blitt av i samfunnet? 
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