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Bekymringer knyttet til vannforurensing i elva Tyria og Nord-Mesna i Ringsaker
Kommune.
Vi har følgende kommentarer og bekymringsspørsmål til Ringsaker Kommune angående mulig
vannforurensing av elva Tyria og Nord-Mesna.

Bakgrunn:

I Nord-Mesnaområdet finnes flere kjente forurensningskilder.
Ved Sannaområdet kan man ved lav vannstand se kjemikalier komme til overflaten, noe som trolig har
sin årsak i dumping av skadelig avfall fra lokalbefolkning, regional næringsvirksomhet og andre
brukere over lang tid. Dumping og brenning av avfall på Sanna foregikk fra gammelt av og frem til
utpå 1960-tallet. Graver man på rett sted (50-60 cm ned) finner man restene etter dette, som da bobler
opp fra bakken.
På dypere vann ved det som nå er Gausdal Landhandleri Mesnali skal det også ha foregått utstrakt
dumping av miljøfarlig avfall.
Fra G-land som før hette Brøttum Almening Labussa sag og høvleri, kommer forurensingen fra
jordsmonnet på hele området. Her ble mye gravd ned, tømt ut eller brukt som fyllmasse under ny
oppføring av bygninger eller utvidelse av bruksarealet. Her finnes stoffer som impregnering av
trevirke, oljer, diesel, sagkjedeoljer o.s.v. Her har det vært industrivirksomhet siden starten på 1900
tallet.
Tyria kan ha store mengder av mikroplast fra industri og annet søppel fra privatpersoner langs med
elva som deretter havner i Nord - Mesnavannet. Avrenning fra massedeponi, om våren og ved store
nedbørmengder gjør elva mørk brun(humus). I Tyria kan man sannsynlig finne spor av Pfos, hvis
Sjusjøen vannet er infisert.

Spørsmål:
Sett på bakgrunn av at Nord-Mesna vannet er påtenkt som drikkevannskilde for hyttebebyggelsen på
Sjusjøen, er det viktig at det bringes på det rene om vannet er forurenset og hvorvidt det i såfall kan
medføre helseskade også for mennesker.

1. Er/vil det bli gjort prøver i Tyria for å avdekke forurensingsom ender opp i NordMesna vannet?
2. Er/vil det bli gjort kjemiske prøver i de områdene som vi har omtalt i/ved NordMesna?
3. Vil det bli foretatt en opprydning av de forurensningskildene som er nevnt i
brevet?
4. Er Nord-Mesnavannet forurenset eller truet av forurensing fra de kildene vi har
nevnt, slik at det kan medføre helsefare om vannet blir drikkkevannskilde for
hyttebebyggelsen på Sjusjøen?

Beste hilsen
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NåNåister hevder at vi må endre vår bruk av naturen. Ikke Nå, - men NåNå.

