
Alternativet Skoppum Øst 
har dukket opp igjen som et 
mulig valg for ny jernbanetrase 
gjennom Hoten kommune. 
Tilhengerne av Skoppum Øst 
peker på fordelen av å bygge 
en ny stasjon vest for høyskolen 
og Adalstjern. Det området er 
fredet som naturreservat. 

Vintervei 
En gangvei fra stasjonen og fram 

Strenge regler for et reservat
En stasjon vest for høyskolen krever gangvei. I et naturreservat er reglene strenge. 

Gjengangeren, Jan Broms 

til Bakkenteigen må anlegges 
så flat at veien kan bli brøytet 
om vinteren. Det må være 
en helårsvei. Naturreservatet 
Adalstjern ligger inn under 
fylkesmannen. Erling Lae har sin 
egen miljøavdeling. 

Veldig store 
- Et naturreservat har veldig 
store naturverdier. Men bruk 
det beste vernet. Så må vi 
huske på at folk engasjerer seg i 
naturen fordi de benytter seg av 
naturen, sier Fred Ivar Syrstad 
hos fylkesmannen. 

Ikke politikk 
- Vi koordinerer innsigelser og vi 
driver mekling. Fylkesmannen 
skal aldri ta del i den politiske 
debatten. Derfor mener vi 
ingenting om denne saken før 
konseptvalgutredningen (KVU) 
foreligger. Vi spiller ingen aktiv 
rolle i valget av ny togtrase, 
sier fylkesmann Erling Lae til 
Gjengangeren. 

Den strengeste 
Naturreservater representerer 
den strengeste formen 
for områdevern i Norge. 
Reservatene omfatter uberørt 
eller tilnærmet uberørt natur.

- Vi har eksempler på saker i 
Vestfold der vi må sette ulemper 
opp mot hverandre. Og da kan 
svaret bli at den beste løsningen 
for miljøet er å gjøre mindre 
inngrep i et reservat, sier Fred 
Ivar Syrstad. Han understreker 
at han ikke uttaler seg om 
Adalstjern.

Uenige 
Erling Lae vil ikke si noe om 
uenigheten mellom Tønsberg 

ADALSTJERN 
■ Et naturreservat.

 ■ Store myrflater rundt 
tjernet. 

■ Det eneste 
myrområdet som er 
intakt på Vestfold-raet. 

■ Tjernet ble skapt mot 
slutten av siste istid. 

■ En grunn bukt ble 
avsnørt fra fjorden.

■ Staten har eid området 
siden 1967. 

■ Ble kjøpt fra Adal 
torvstrølag. 

■ Tursti rundt hele 
tjernet. 

■ Tjernet har et 
areal på cirka 10.000 
kvadratmeter.  

og Horten om ny jernbanetrase. 
Ordfører Petter Berg sier til 
Gjengangeren at et klart flertall 
i Tønsberg bystyre vil om 
Bakkenteigen. Ordfører Finn-
Øyvind Langfjell i Horten må 
forholde seg til et vedtak om 
Skoppum Vest. 

- Men, jo mindre enighet lokalt, 
jo tyngre vil jernbaneverkets 
vurdering stå, sier Erling Lae. 

Nærmere Tønsberg 
- En jernbanestasjon ved 
Bakkenteigen vil trekke 
høyskolen nærmere Tønsberg 
som har stasjon i sentrum av 
byen. Det sier seg selv, påpeker 
Fred Ivar Syrstad.

 - En viktig målsettingen for 
jernbanen må være at den 
trekker til seg så mange 
reisende som mulig, sier Erling 
Lae, og legge til: 

- Horten er den eneste byen i 
Vestfold uten stasjon i sentrum. 
Den positive utviklingen 
i Holmestrand er et godt 
eksempel på jernbanens store 
betydning.


