
HØRINGSUTTALELSE FRA NOF/ HADELAND LOKALLAG ANG.NYTT SJUKEHJEM PÅ SAGATANGEN 

 

Norsk Ornitologisk Forening, Hadeland Lokallag ønsker å uttale seg om planene for nytt sjukehjem på 

Sagatangen. Siden dette grenser til Jarenvatnet naturreservat som ble opprettet blant annet av 

hensyn til fuglelivet, mener vi vårt syn kan ha en viss interesse. 

Valget av Sagatangen som sted for sjukehjemmet er naturligvis ikke positivt sett fra fuglenes side. 

Mye kan sies om dette, men nå er nå en gang dette valget gjort. Hvis politikerne finner økonomien 

akseptabel vil det bli reist store bygg på Sagatangen. Disse bygningene vil ikke NOF/Hadeland uttale 

seg om. Det er naturen omkring vi ønsker å ivareta. 

Slik planene ble presentert på «folkemøtet» på Lidskjalv 23.januar ser hensynet til reservatet ut til å 

ha vært viktig. Det er lagt inn god avstand fra nordenden av byggene til reservatgrensa. Det ser også 

ut til at det er planlagt vegetasjonssoner mot elva på begge sider og mot vatnet. Dette er svært 

positivt og svært viktig for fuglelivet både som skjul for fugler ute i vatnet og som biotop for fugler 

som lever inne i vegetasjonen. Slik kan vegetasjonen tenkes å trekke fugler nærmere bygget og  

beboerne og andre som ferdes der. Dette kan gjelde lite redde arter som f.eks. meiser og sangere. I 

motsetning til visse politikere mener vi at fuglesang kan være jøtt positivt i menneskers dagligliv. 

I illustrasjonsbildet publisert i avisa Hadeland før møtet er det imidlertid lagt inn ei badestrand på 

nordsida av Sagatangen. Hvis dette er seriøst ment oppfatter vi det som en kraftig provokasjon. Ei 

badestrand i et våtmarksreservat er naturligvis totalt uakseptabelt og strider klart mot 

vernebestemmelsene for arenvatnet. Hvem kan komme på noe slikt? 

NOF/Hadeland ønsker at hensynet til naturreservatet skal gjennomsyre detaljplanlegginga av 

området rundt sjukehjemmet og boenhetene nordafor dette. Slik kan Gran Kommune vise i praksis at 

den tar naturvern på alvor. Vi har et konkret forslag til hvordan dette kan gjøres: Vi foreslår at det 

bygges et fugletårn! Etter vår erfaring med fugleobservasjoner på Sagatangen bør dette ligge i 

nærheten av utløpet av Vigga. Med utsyn mot oset i vest og utover mot nordenden av Sør-Jaren vil 

dette kunne gi fine fugleopplevelser med kikkert, fotoapparat, øyne og ører. Vi i NOF/Hadeland vil i 

løpet av kort tid ferdigstille et liknende fugletårn i Røykenvika. I dette håper vi fuglefolka å se mye 

fugl, men vi ønsker også at det kan bli et tilbud til andre. Vi håper at befolkninga vil benytte seg av 

stedet og at vi i NOF/Hadeland kan hjelpe til så godt vi kan. I Røykenvika vil f.eks. grupper fra 

skoleklasser, barnehager, foreninger og turister kunne tenkes å ville bruke fugletårnet. På 

Sagatangen vil i tillegg naturligvis sjukehjemmets og boenhetenes beboere kunne ha glede av et 

liknende tilbud. God tilgjengelighet og nærhet til Gran sentrum vil også være positivt for bruken av et 

fugletårn. Sjølsagt vil det være viktig å ta nødvendige hensyn til fuglelivet og ikke forstyrre unødig. 

En slik observasjonsplass for fugler er dessuten helt i tråd med verneforskriftene for Jarenvatnet. 

Dette kan være ei slags «betaling» fra Gran kommune for lånet av de flotte omgivelsene ved 

Jarenvatnet. Vi i NOF/Hadeland bidrar gjerne i et slikt fugletårnprosjekt hvis det skulle være interesse 

for det. 

 

Moen.27.1.2018. 

For NOF/Hadeland, leder Even Dehli. 

 



 

 


