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Nå har vi vært på både Amfi og kommunen når det gjelder dammen og Sauneselva som 

et hele. Det er en skam og mangel på kunnskap om hvordan en elv og en dam burde bli 

tatt vare på. Og etter over to år å ha kjempet for dens små innvånere uten å få særlig 

gehør og forståelse, er jeg fristet til å forlate hele bygda. Jeg sier bygda ja, for en by 

med respekt for seg selv tar vare på ALLE sine innvånere. 

Endene i dammen har kommer for å bli, og det faller kun tilbake på dere og Amfi. Når 

dammen ble bygd ble det kun tatt hensyn til hva Amfi skulle representere, uten å ta 

hensyn til ørreten i elven. Trodde i det minste at politikere som har bodd her mer eller 

mindre hele livet viste så pass at det fantes store ørret i elven. Folk som bodde rundt 

om, observerte halve store ørreter, komme opp med gravemaskinens grabb. Og bygde 

en demning uten hensyn at ørreten har behov for å komme opp elven for å gyte. Noen få 

smolt klarer å overleve til tross for den totale ignoranse som er mulig å oppdrive når det 

gjelder vår natur¨. 

Det begynte med en moskusand som fikk besøk av stokkender, og når det blir bygd en 

dam midt i sentrum, må det ikke forventes at den dammen skulle forbli død. Det viser 

igjen at folk ikke har tanke for andre enn seg selv, men at kommunen har vært så totalt 

uvitende, eller som jeg tror helt uten interesse, kan jeg godt forstå tilstanden på den da 

jeg flyttet tilbake hit, for det var under enhver kritikk. Såpeskum og olje om en annen, 

og masse søppel fra Saunesmarka, her under også store isoporplater som har ligget og 

avgitt mikroplast i 20 år minst. Mange dyr og fugler er avhengig av rent vann i den 

elven, både fugler, pinnsvin og islandshestene. 

Jeg har mistet respekten for kommunen og deres såkalte naturvern, eller kan vel heller si 

mangel på en. Det er nå to andekull som går en dyster fremtid i møte, til tross for at vi 

har gjort vårt beste for å gi dem mat. Mulig det er privat grunn rundt elven, men elven er 

IKKE privat, den er alle sitt eie også fuglene sine. Det er nå mye snakk om å ta vare på 

artsmangfoldet før alt dør ut. Fiskemåkene er rødlistet, og her finnes det en koloni som 

forsøker å overleve, men med slike mennesker i sin nærhet, er det vel lite håp for at det 

kommer til å lykkes.  

Det er flott at kommunen får priser for ditt og datt, men det går kun på hva mennesker 

måtte behøve, men hvis prisen er død natur og fugleliv er jeg ikke interessert. Etter 

mange år i Oslo, syntes jeg det var flott å komme nær naturen igjen,men for en skuffelse 

det har blitt. Må vel si at det har blitt en stor nedtur. Prøver å holde liv i små vesener, 

men alene blir det aldri nok. 

Jeg forventer at dere setter Sauneselven på agendaen, og tar det ansvaret dere er 

pålagt. At dere lar Amfi ture frem som de vil er en skam, først og fremst er det dere som 

skal sitte med kunnskapen og forvalte den på best mulig måte, og ikke bukke for 

pengemakta, det er ingen respekt eller integritet i det. Det er det inntrykket jeg sitter 

igjen med, og jeg går ikke til valg med glede. 
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Nå er en andemor desperat av sult, og med tre unger ble hun jaget fra dammen, og i 

denne bygda er det jo ikke mat å finne. I fjor døde 4 i Vikelva av samme grunn. 

Politiet har i dag sluppet olje ut i dammen. Her er forresten flere utløp til elven som 

burde stenges, jeg kan vise dere alle sammen hvor de er. NÅ ER DET NOK. 

Hilsen  

Judith Ertesvåg Gautestad 
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