Dette notatet ble skrevet umiddelbart etter at byråkratene i MD hadde vært på befaring på
Yttersø i forbindelse med at Treschow rettmessig og Larvik kommune urettmessig hadde
klaget fredningsvedtaket om Yttersø inn for departementet. Byråkratene i MD har aldri likt å
ha eierne av det fredede anlegget som part. De forretrekker å forholde seg til de ”større
interessene”. Særlig kommunale byråkrater. Da Yttersøsaken ble anket ble vi sett på som hår i
suppa av byråkratene i MD. Vi hadde hverken politisk korrekte meninger eller den rette
posisjonen. Det var departementets politiske ledelse som ryddet opp i saken. ”Hår i suppa”
syndromet gjentar seg nå. Men tilbake til høsten 2001 og den første befaringen på Yttersø:
”Byråkratene i MD
Når trollet ser solen så sprekker det.
Denne saken har fått opp i dagen en kommunal og fylkeskommunal saksbehandling langt på
siden av sunn fornuft. Byråkratene har blitt så bundet opp til store og sterke
eiendomsinteresser at de ikke har greid å takle kritikk og innsyn med vett og forstand. Vi har
sett mange underlige utspill.
Nå følger Miljøverndepartementets saksbehandlere etter. Hva er det de har bundet seg opp til
og hvorfor? Først ba vi om et møte med statsråden, Siri Bjerke. Rett før regjeringsskiftet kom
svaret. Ikke behov for noe møte skrev byråkratene. Befaring på mandag og da kan vi gi
oppklarende opplysninger som også må leveres skriftlig.
Mandag: Først befaring og deretter møte med mannsterk kommune og utbyggergruppe.
Vi som part i saken blir kastet ut etter Grimsruds forlangende for vi er ikke ankepart, men
kommunen som ikke er part fikk delta i møtet. Vi fikk fremdeles ikke noe møte. De skulle
være der for å vente på toget så vi kunne jo få snakke med dem. Tre kvarter - deretter får vi
snakke med byråkratene. Ikke spesielt interessert i å høre etter er de. De har bestemt seg.
Samarbeide med utbyggerne og skjære ned slik at Trygve Bøe kan bygge oppi tunet. Sies ikke
høyt men vi kan fremdeles legge sammen to og to. Høre etter gjør de kun når vi utdyper
tunrekonstruksjonen fra 1997. Tror de vi er en utbyggerinteresse – at det er der konflikten
ligger? Se det! Det vil ikke vi ta del i.
Vi ringer og etterlyser utspill fra Treschow. De vil ikke si noe. Men Hole plaprer nede i
kommunen. kompromiss skal de få. Bratset sier: har ikke tatt stilling til hvordan vi skal
forholde oss til et slikt utspill. KGB ringer Holtane i Paris: Joda det avsløres under hånden at
de ser på nedskjæring av fredningen. Kompromiss. Vi ringer Guribye: Kjenner ikke noe brev
fra TF. Men arkivet har fortalt oss at det er scannet inn og ligger på PCen hennes. Har ikke
lest det selv, skal se om jeg får tidetc etc. sier hun. Intet mailes. Ringer igjen: Nå er hun sur.
Skal se om jeg får tid! Intet kommer den dagen. Snakker de med TF men ikke med oss. Det
virker kjent.”
Bente og Ragnar

