
PRESSEMELDING 

Sande/Skoger, 18. mars 2012  

Massiv protest mot godsterminal 

Innbyggerne i nordre Sande og Skoger gikk søndag mann av huse for å markere sin unisone 

motstand mot godsterminal på grensen mellom Vestfold og Buskerud. – I dette nærmiljøet, i dette 

kulturlandskapet, i dette landbruksområdet, i dette bomiljøet og langs disse skoleveiene blir det 

ingen godsterminal. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere og til å feire sammen med dere 

når kampen er vunnet, sa leder av aksjonen, Knut Anders Berg. 

Fra de nærliggende områdene, fra boliger og gårdsbruk, strømmet mennesker ut i det fine været for 

å møte opp. Mer enn 600 mennesker fra alle alders- og interessegrupper stod skulder ved skulder og 

understreket med tydelighet at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må finne et annet sted 

til godsterminal.  

- Norge er 387 000 km2 stort, det meste er fjell.  Da må myndighetene klare å finne en plassering som 

ikke ligger i et høyproduktivt landbruksområde mellom to barneskoler og en barnehage, sa Knut 

Anders Berg til stor applaus.  

Magnus Wammen, som skal ta over slektsgården og ønsker å satse på økologisk produksjon, holdt et 

eget innlegg: – På disse jordene som Jernbaneverket vurderer å bygge ned, kan jeg produsere mel til 

titusenvis av brød hvert år. Her er det ikke plass til godsterminal, sa den unge bonden.  

De fremmøtte skrev også under på et opprop som vil bli oversendt samferdselsministeren. 

Kontaktperson: Knut Anders Berg, mobtlf: 934 44 069 

Facebook: 

 Nei til godsterminal: http://www.facebook.com/#!/events/373451382689765/   

 Østre Skoger Velforening: http://www.facebook.com/#!/groups/191853514248438/  

Foto følger under: 

 

Knut Anders Berg holder appell for hundrevis av fremmøtte. Foto: Ola Håvard Hoen 
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Magnus Wammen. (Foto: Ola Håvard Hoen) 
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Lang kø for å skrive under på oppropet til Samferdselsministeren. Foto: Ola Håvard Hoen 
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Knut Anders Berg. Foto: Ola Håvard Hoen 

 


