Får betalt etter
20 års innsats

Heidi synger med
Divisjonsmusikken

LØRDAG

Det har løsnet for fotograf Trym
Ivar Bergsmo, som nå har fått
mange store oppdrag.
Kultur side 38

Heidi Ruud Ellingsen ble kjent i hele Norge da hun
vant tv-serien «Drømmerollen». Nå er hun klar for
Harstad kulturhus.
Kultur side 40
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Reppen
valgte seg
Strandbu

Nord-Norge kr 15,- Sør-Norge kr 20,-

Gode tider for
treningssenter
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Harstadforfatter Eva Strandbu
synes det er utrolig morsomt at
Iren Reppen og Hålogaland
Teater skal lage et teaterstykke
basert på hennes bøker.

Kultur side 39
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Hakkespett
kan stoppe
motorsenter
Denne
vesle
dvergspetten
kan stikke kjepper i hjulene for motorsportsenteret i Grusholla.
Foto: Morten I. Jensen

Nyheter side 4 og 5

– Makter
ikke flere
kutt nå

AMU-leder Ranveig Heide ber
politikerne i Harstad om å ta til
vettet før de gjør ubotelig skade.

Nyheter side 14

Ser framover etter
VM-exit
Ingrid Thorbjørnsen ser fram til nye
internasjonale mesterskap etter VMtapet for Brasil.

Sport side 18

Gi bilen din en
varm julegave
I desember måned har vi
spesielt gode tilbud på
DEFA VARMESYSTEMER
Kontakt vår kundeansvarlig
Elisabeth Martinsen
på tlf 77 01 32 24.

Stangnesterminalen 2B – 9409 Harstad

Harstadværingene bruker
lus Gym Bad har på ett år skafpenger som aldri før på trening fet seg 1.500 kunder, deriblant
og helse. Det merker treningsOle Sparboe.
sentrene i byen godt. Instruktør
Cathrine E. Dallager ved Nauti- Nyheter side 6 og 7

PRISRAS på nye og brukte biler!
• GIGANTRABATTER FRA 5000,- – 149.000,• Rente 6,95%, Dnb NOR Finans
• 12-60 mndr. bruktbilgaranti
Stangnesterminalen 2B – 9409 Harstad

Selgere:
Knut Ove Myreng tlf 770 13222/908 90 216
Gunnar Dahlberg tlf 770 13229/470 20 900

ne
Tilbude
kun
r
gjelde
ken
u
denne

Åpent i
kampanjeuka:
Tir: 8-20
Ons: 8-20
Tor: 8-20
Fre: 8-17
Lør: 10-14
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Dvergspett kan stoppe M
Harstad:

Denne vesle dvergspetten kan stikke kjepper i
hjulene for det mye omtalte motorsportssenteret
i Grusholla.
Odd Leif Andreassen
ola@ht.no - 91545818

D

et viser seg nemlig nå at
deler av motorsportsanlegget i Åsegarden er anlagt i et av Harstads mest verneverdige områder, med hele 13
sjeldne dyr og plantesorter.

Truede dyre- og plantearter
Dette kommer fram i Sollia Bygdelag sin klage til Fylkesmannen i Troms.
De viser til en rapport som
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) gjorde for Forsvaret i 2004 og 2005. Her kommer
det fram at området langs Sæterelva nedenfor veien fra Sollia
mot Ervika er på en såkalt rødliste – en nasjonal liste over truede arter i Norge. Dette området overlapper delvis arealet
som Harstad kommune har regulert til motorsport.
De mener at behovet for et
motorsportssenter ikke kan gå
foran et naturområde som definert som biologisk mangfold
(består av truede dyre- og plantearter), og bomiljøet til en hel
bygd. I klagen reagerer de også
på at ordfører Helge Eriksen
mener at beboerne må tåle støy
for å fremme kommunenes utvikling.
Nå får de støtte hos fagsjef
Knut Nergård i miljøvernavdelingen i Troms fylke.
– Jeg stiller meg undrende til
at et motorsportssenter vil ha så
mye å si for utviklingen av Harstad.

Dyrelivet går foran
Nergård presiserer at han ikke
kjenner saken, men han synes
det er merkelig at ikke kommunen har tatt dette med i saksframlegget til kommunestyret.
– Det må ikke herske noen
tvil om at biologisk mangfold
går foran et frivillig aktivitetstilbud som et motorsportssenter.
Han viser også til at regjeringen har en klar målsetting
om ikke å redusere biologisk
mangfold fram til 2010.
– Derfor er det veldig overraskende at ikke dette er med i
kartleggingen til Harstad kommune, sier fagsjefen.

Tåler ikke støy
Et motorsportssenter lager mye

støy, og det er nettopp denne
støyen som kan være svært ødeleggende for dyreartene.
– En dvergspett tåler ikke
mye støy og spesielt ikke i hekketiden Det samme gjelder
hønsehauken som skal jakte i
dette området. Hønsehauken
ønsker å være i områder der han
ikke påvirkes av andre faktorer
enn den naturen selv sørger for.
Derfor vil trolig den forsvinne
fra området, sier Nergård.
NINA-rapporten slår fast at
ferdsel over lags størrelse er ikke
tillatt i hekketiden mellom 1.
mai og 15. juli. Det må ikke kjøres med motoriserte kjøretøy i
sommerhalvåret.
Bygdelaget reager også på at
dette ikke er vektlagt i kommunestyrets behandling.
«Bygdelaget antar at rapporten har vært ukjent for både
kommuneadministrasjon og
kommunestyret i Harstad.»

HER LEVER DVERGSPETTEN: Dette er dvergspettens område. Midt i bildet ligger
motorsportsanlegget. Flyfoto: Odd Leif Andreassen

Kommunen har selvstendig
ansvar
Fagsjef Nergård sier det ikke finnes unnskyldning for kommunen ikke å vite hvis det er laget
en rapport for området om biologisk mangfold.
– Kommunen har et selvstendig ansvar for å vite om en nyetablering kan komme i konflikt
med biologisk mangfold, slår
han fast, og han legger til:
– Uten at jeg kjenner saken i
detalj, så kan jeg si at hvis dette
virkelig stemmer har beboerne
god grunn til å sende en klage til
fylkesmannen, sier Nergård.

KLAGER: Beboerne i Sollia klager på kommunens saksbehandling. Foran til venstre: Knut Sandbu og Vemund Helmersen foran beboerne i Sollia. Foto: Odd Leif
Andreassen

FAKTA:
• Harstad motorsportsklubb (HMK) fikk rundt 1990 tillatelse fra grunneierne
• å bruke deler av Grusholla til motorsport
• I 1995 søkte klubben om å få regulert området til motorsport. Den gangen var signalene fra politikerne negative.
• I 2003 førte klubben opp et klubbhus på rundt 70-80 kvadratmeter uten byggetillatelse.
Heller ikke kloakkanlegget er etter forskriftene.
• De siste par årene har klubben hatt trening hver ettermiddag fra mandag til og med fredag i sesongen.
• Klubben har rundt 350 medlemmer. Mange av dem er barn og ungdom.
• I oktober sa et knepent flertall i kommunestyret ja til etablering av motorsportsenteret i Grusholla.
• Nå viser det seg at nærmeste nabo til anlegget er en sårbar fugleart. Fuglen står på en såkalt rød liste.
Anbefalt til tak fra Norsk institutt for naturforskning er å forby ferdsel med motorisert kjøretøy i dette området
i hekketiden.
• Beboerne i Sollia klager nå kommunestyrevedtaket til Fylkesmannen i Troms.

LITEN: Dvergspett holder til i Åsegarden-området
Foto: Scanpix.

– Vi blir latterliggjort av politikerne
Beboerne i Sollia føler seg latterliggjort av deler av politikerne i planutvalget.
Det skriver Knut Sandbu på
vegne av beboerne i Sollia i sin
klage til Fylkesmannen i Troms.
«At enkelte politikere i planutvalgets møte finner det hensiktsmessig å latterliggjøre våre
innsigelser/merknader må vi le-

ve med. Betydelig verre er det at
kommunens ordfører i ettertid
finner det på sin plass å uttale at
berørte naboer må finne seg i
litt støy for å fremme kommunes utvikling.»

Regelbrudd i system
Beboerne mener at etableringen og godkjennelsen av motorsportssenteret er å anse som regelbrudd satt i system. De me-

Husk konsert med

JACK RUBINACCI
på Salto Bysenteret i dag,
Lysgården ved Lene V kl. 13.00

ner at det er feil i kommunal
saksbehandling når det gjelder
granneloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven.
« Når kommunen er kjent
med hvordan motorsportsklubben har forholdt seg til diverse
regelverk så langt (ulovlig etablering av motorsportsanlegg,
ulovlig oppføring av klubbhus,
ulovlig tilkobling av drikkevann,
ulovlig etablering av avløp,
ulovlig servering), er det mer
enn betenkelig at kommunestyret har tillit til de opplysningene
klubben har lagt til grunn for
rapporten.
I den grad foreliggende støyrapport skal utgjøre en del av
nødvendig konsekvensutredning, burde Harstad kommune
lagt vekt på å kvalitetssikre denne. Bygdelagets erfaringer tyder

på at støyproblemene vil bli av
betydelig mer alvorlig karakter
enn det rapporten beskriver.»

Truer med rettssak
Beboerne varsler at de vil kreve
økonomisk kompenasjon - om
nødvendig via rettslige instanser, hvis denne reguleringsplanen blir godkjent.
De viser videre til at støyrapporten (fra Kilde akustikk) slår
fast at flere av beboerne i Sollia
vil bli utsatt for støy over anbefalt grense.
« Dette viser at mange kommunepolitikere i Harstad har
argumentert på sviktende
grunnlag.»
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En truet liten
hakkespett
Dvergspetten er den minste
av hakkespettene. Fuglen finnes på norsk rødliste over truede arter.

Professor Ole O. Moen.
Univ. i Oslo.

USA etter valget
– hva skjer nå?.
Sted: HIH, Havnegt. 1,
Store auditorium
Tid: Mandag 01. des. kl. 12.30
Pris: Kr. 50.Medlemmer gratis.
i samarbeid med

Harstad Folkeakademi
Tlf. 77 06 37 88
www.fu.no

t og finnes på norsk rødliste over truede arter.

Reservér
fra i dag!

17 sjeldne tomter i Kilahamn

Sørvendte.
Nær sjøen.
Kontakt NOTAR
(928 06 276)
eller
Jektholtet AS
(995 29 640)

Se www.jektholtet.no
Første frist er tirsdag 2. desember kl 24.00
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• Norsk institutt for naturforskning (NINA) konstaterte i 2004
hekkende dvergspett ved Sæterelva, kloss inntil motorsportsenterets anlegg i Grusholla.
En oversikt viser at det finnes
noen få tusen dvergspett i Norge. De fleste er lokalisert til Agderfylkene og Vestlandet.
• Dvergspetten er svart og hvit
og trives best i gammel skog
med mye tårnende trevirke. Arten gjør lite av seg i hekketida,
helt til man kommer nær et reir
med unger.
• I lavlandet legges eggene i siste halvdel av mai. Hekkingen
finner sted en måned senere.
Dvergspetten er en standfugl,
• I Stortingsmelding nr. 42 ble
de enkelte sektorene pålagt å
kartlegge biologisk mangfold
innenfor sine ansvarsområder.
Det var i denne forbindelsen at
Forsvarsbygg engasjerte NINA
til å gjennomføre undersøkelse
Åsegarden skyte- og øvingsfelt.
• NINA påviste 13 rødlistearter i
området. I tillegg ble det påvist
flere sjeldne karplanter. Det ble
også gjort funn av sårbar informasjon som er unntatt offentligheten og som derfor ikke følger rapporten.

