Skogen vår kan ikke erstattes!
Et datalagringssenter skal altså erstatte vår eneste skog av relativ størrelse. Et svært område av
skogen, der Barkåkers befolkning plukker sopp og bær, trener, går familieturer og bare nyter å
komme seg vekk fra hverdagens stress og mas, skal, hvis ordføreren får det som han vil, byttes ut
med 700 mål med asfalt og betong. Er dette en måte å overholde regjeringens krav til å legge til rette
for friluftsliv og rekreasjonsmuligheter?
To av de nasjonale målene til den statlige friluftslivspolitikken lyder: «Områder av verdi for
friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på» og «Planlegging i
kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv og skape
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø». Brekkeskogen er praktisk talt vårt
eneste friluftslivsområde, ettersom mange av skogsområdene rundt Barkåker er bygget om til
industri.
På informasjonsmøtet som ble holdt for Barkåkers befolkning 14. november 2017, ble det også
forklart at det ville være aktuelt å bygge ut mer av skogen senere, for å utnytte overskuddsvarmen
datalagringssenteret skaper. Dersom denne skogen bygges ned, får vi svært store utfordringer med å
drive et «aktivt friluftsliv», som miljødirektoratet ønsker at kommunen skal legge til rette for. Hvis
skogen bygges ned, blir nærmeste skikkelige turområde flere kilometer unna- eller er det kanskje
meningen at vi skal drive med friluftsliv i industriområdet?
Personlig er jeg av den naive oppfatning at det vil by på utfordringer å gå på tur inne i et
datalagringssenter. Ikke vil man kunne nyte frisk og god luft, som man kan i en skog. Ikke vil man
kunne gå, løpe eller leke, som man kan i en skog. Ikke vil man kunne plukke bær eller sopp, som man
kan i en skog. Ikke vil man kunne kjenne solen varme i ansiktet eller gå på ski om vinteren eller grille
pølser eller sove i telt, som man faktisk kan i en skog!
Saken ble fremstilt som svært positiv for Tønsberg kommune. Skatteinntektene fra et multinasjonalt
selskap som Facebook eller Google må vel være enorme? Ja, det er klart det- hvis de bare hadde
betalt noe. Ordføreren er kritisert for hemmeligholdet rundt saken, og selskapet kommunen har vært
i kontakt med er heller ikke kjent. Uansett tyder det på at det er snakk om giganter som Google,
Facebook eller Apple. Disse internasjonale selskapene skatter ikke en krone til Norge! Hvordan kan
man da påstå at det er så overveldende positivt?
Arbeidsplasser, selvfølgelig. Men er det spesielt hensiktsmessig å bruke 700 mål for å skape 200
arbeidsplasser? Og dessuten, hvor kommer tallet 200 fra? Det er anslått at det kanskje vil bli bygget
opp mot 200 datasentre i Europa innen 2020, som vil gi 4500 arbeidsplasser. Dette gir et
gjennomsnitt på 22,5 arbeidsplasser per datalagringssenter. Uansett antall, om det skapes 200 eller
23, er det virkelig verdt å fjerne det eneste friluftslivsområdet for 1700 mennesker?
Ordføreren sa gjennom Tønsbergs blad den 23. november 2017 at Barkåkers innbyggere skal få noe
som er minst like godt tilbake. Skogen vår kan ikke erstattes! Det er der vi kommer vekk fra stress og
mas, det er der vi går tur med familie og venner. Petter Berg sa også i TB 23. november at
«Lokalbefolkningen skal tas på alvor; vi vil lytte til dem. Derfor skal vi i første omgang gjennomføre en
konsekvensutredning hvor alle sider blir belyst.» og «Innbyggerne vil selvfølgelig bli hørt i
prosessen.» Hvis ordføreren hadde lyttet til oss, hadde han skjønt at det ikke er nødvendig med
konsekvensutredninger!
Frustrasjonen på Barkåker er stor. Det er skrevet i avisen flere ganger; politikerne har blitt invitert til
å gå tur med Barkåkers befolkning i det berørte området for å se hva de vil ødelegge, over 400 fra

Barkåker møtte opp; og det er arrangert en underskriftskampanje, der over 1200 sier nei! Dersom
ordføreren og de andre politikerne ønsker å vise at de ikke ignorerer Barkåkers befolkning, i en sak
der deres eneste friluftsområde står på spill, så stemmer de nei til utbygging av skogen vår.
Brekkeskogens skjebne hviler nå i deres hender. Jeg håper inderlig at dere har ansvar nok til å ta den
eneste riktige beslutningen: Å la oss få beholde skogen vår.
Hilsen Jørgen Wendt, 16 år

