
MINI-SCREEN

-30%
NYHET!

Frem til 30.04.

Lokal leverandør siden 1995 gir
trygghet for god handel!

911 50 200
GRATIS BEFARING

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

VI HOLDER
ÅPENT I
PÅSKEN!

99990
Tulipanner
15 pk.

599,-
1100 FOR

DDekkbark
550 liter. 7990/stk.

44999900
Dyrkesett
Flere sorter. Klar til bruk.

7990

9990
PPllanttekkasse
Naturfarget. 120x80 cm.

149,-149

229990
Stemor
10 pk.

3990

4990
Høsteklare tomater
Ø 10,5 cm.

59905990

199,,-
Buksbom balll
i 5 liter plastskål. ØØ 30 cm.

249,-

HVERDAGER 10-20,
LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
Tilbudet gjelder t.o.m. 17.04 eller så langt beholdningen
rekker. Se plantasjen.no for avvikende åpningstider.
Med forbehold om trykkfeil.

Skjærtorsdag/ langfredag 12-18
Påskeaften 10-16
1. og 2. påskedag 12-18
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Lørdag: Fra Værås var det råtten snø og bare flekker som møtte skiturister på Blefjell lørdag.   
 Foto: CharLotte WiLheLmsen

På Blefjell blir nok 
skiføret det store 
samtaleemnet de 
neste dagene. For 
hvor gode skiforhold 
er det egentlig?

PåskeFøret
Eigil Kittang Ramstad 
eigil.ramstad@laagendalsposten.no

På bildet øverst ser vi 
hvordan forholdene var 
på Blefjell klokken 12.30 

lørdag, da skielskere gikk fra 
Væråsen i retning Strutåsen. 
Med åtte varmegrader og litt 
sur vind var gruppa ganske så 
alene på veien.

– Det er skikkelig råtten snø, 
som vi går gjennom hele tiden. 
Og myrene blir bare større og 
større, virker det som, sier 
Charlotte Wilhelmsen.

Opplevelsen skal ha blitt en 
våt affære, og skientusiastene 
har merket endring bare i løpet 
av dagen lørdag og søndag.

– det er skiføre
Per Jarle Nyrud fra Foreningen 
Blefjell protesterte, og sa at det 
er fine løyper på Blefjell.

– Jeg har gikk Krøklarunden 
lørdag, og det var fine løyper 
der det er kjørt opp, sier Ny-
rud. 

Ikke er de ferdige med å kjø-
re opp løyper heller.

– I området med Solobua er 
det fortsatt skiføre på Blefjell, 
og det er oppkjørte løyper flere 
steder. Vi kommer til å kjøre 
opp løyper så fort vi får kaldere 
vær, sier Per Jarle Nyrud i løy-
peforeningen.

Fint mot kapellet
Søndag ringte Lp tilbake til ski-
entusiast Charlotte Wilhelm-
sen for å høre hvordan føret 
var, og hun melder om fine for-
hold fra Blestølen og mot ka-
pellet.

– Men det er veldig vått og 
mye lyng på vei fra Solobua og 
tilbake til Blestølen igjen, for-
teller hun.

Usikkert i 2050
Med andre ord, årets påskeføre 
er uansett mer usikkert en det 
var for bare få år siden. 

Men fremtiden kan bli enda 
mer usikker. Professor Asgeir 
Sorteberg har sett på konse-
kvensene av klimaendringene 
for skiføret, og resultatet er 
nedslående for dem som liker å 
gå på ski. For i 2050 kan det bli 
vanskelig å finne skiføre.

– Vil man gå på ski, må man 
høyere til fjells. Snøen forsvin-
ner i nærheten av der folk bor. 
For skisporten er det alvorlig, 
for da blir færre interessert i å 
gå på ski, sier Sorteberg som 
jobber ved Geofysisk Institutt 
ved Universitetet i Bergen til 
Drammens Tidende.

Uenighet om skimulighetene på fjellet

Slik var føret 
på Blefjell

søndag: kjører du til strutåsen 
på Blefjell, er det bedre løyper 
enn lenger nord.

En bli kjørte av veien i Uvdal søndag ettermiddag, ved XL-
bygg. Politiet opplyser at det kun var en bil involvert i uhellet. 
Føreren av bilen var en kvinne i slutten av 60-årene, fra Sør-
landet. Hun var alene i bilen og fikk skrens kjøretøyet, og kjør-
te inn i en lyktestolpe. Kvinnen ble undersøkt av helseperso-
nell på stedet, og hadde ingen fysiske skader etter uhellet.

Kjørte av fylkesvei 40


