
Støtt Sola Helsefarm

Startet i god tro
Før kjøpet var de i dialog med Sola kommune og mottok
signaler på at slik virksomhet var velkomment og et positivt bi-
drag i kommunen. Søknad om bruksendring ble sendt inn kort
tid etterpå. Søknaden ble imidlertid aldri registrert i kommune-
administrasjonen. Da dette ble klart ble det sendt inn ny
søknad.
De muntlige signalene gitt fra politikere og ansatte i kom-

munen ga trygghet nok til å sette i gang. Spesielt også fordi
andre i Sola kommune hadde fått tillatelse til å omgjøre en løe
til selskapslokaler og samtidig fått skjenkebevilgning. I god tro
på at søknadsprosessen ville gå sin gang startet de det om-
fattende oppussingsarbeidet. I 2011 åpnet de dørene for ak-
tiviteter. Det skjøt fart og i løpet av kort tid er Sola Helsefarm
blitt til et aktivt senter for helse, terapi og kulturarrangementer
flittig benyttet av innbyggere i hele regionen. Besøkende blir
imponert over en så gjennomført og flott oppussing.  Den
gamle falleferdige løen er i dag er et praktbygg, og antakelig en
av de mest påkostede og flotteste restaurerte låvebyggene i hele
landet.

Fylkesmannen ikke enig
Dette vil Fylkesmannen ha stengt og nedlagt. Det ligger i ut-
kanten av et jordbruksområde og virksomheten vurderes å være
til skade for jordbruket. At Sola flyplass liger like i nærheten,
at nærmeste nabo driver et autorisert bilverksted, at et større et
teknisk verksted for militæret er tett på, at Stangeland maskin
har store administrasjonslokaler like nede i veien, at et større
campinganlegg og gjestegård finnes ikke langt unna og at kom-
munen planlegger en sykkelvelodrom i området, har tydeligvis
passert under radaren. Med så mange aktiviteter uten til-
knytning til jordbruket i dette området er det vanskelig å forstå
at det ikke skal være plass til et tiltak som dette.

Mange er overrasket og sjokkert over avgjørelsen. Bare i
løpet av de første 24 timene ble det nyhet på NRK fjernsynet
og i Sola bladet. I samme tidsrom ba 448 personer om opptak i
støttegruppen på Facebook, og 626 skrev seg på underskrifts-
kampanjen. Disse tallene vokser for hver dag og viser en umid-
delbar respons og engasjement blant alle som har vært i kontakt
med Sola Helsefarm. De ønsker stedets fortsatte eksistens.  

29.oktober var en spesiell dag for samboerparet Wenche Milas og Rolf Helge Lerang. Da kom
Fylkesmannens endelige avgjørelse i en langvarig prosess om søknad om bruksendring på det
nedlagte gårdsbruket de kjøpte i 2006 på Soma, like ved flyplassen i Sola kommune. Entusias-
tiske, idealistiske og fulle av pågangsmot var de drevet av en drøm om å fylle den nedlagte løen
med kursvirksomhet, naturterapi, kulturaktiviteter, meditasjon, økologisk hagebruk og skape en
grønn lunge til rekreasjon og påfyll for stressede bymennesker i vakre og landlige omgivelser. 



Kasteball mellom byråkrati og politikere
I to år har saken vært en kasteball mellom byråkrater og po-
litikerne. Administrasjonen i Sola kommune fant ikke hjemmel
i regelverket for å gi dispensasjon for bruksendring. Saken ble
sendt til Politisk utvalg for arealsaker hvor 7 mot 2 stemmer
vedtok å gi dispensasjon. Avgjørelsen måtte godkjennes av
Fylkesmannen. Der ble dispensasjon avvist og sendt tilbake til
utvalget. Denne gangen vedtok Politisk utvalg enstemmig å gi
dispensasjon og med en presisering at fordelene ble vurdert
større enn ulempene. Saken gikk deretter til Landbruks-
departementet og Miljøverndepartementet. De ba Fylkes-
mannen i Vest Agder om å avgjøre saken. Resultatet ble
negativt og kan ikke påklages. Sola kommune satte deretter en
frist til 1.desember for stenging av virksomheten og trussel om
dagbøter om fristen ikke overholdes.  

Et sted folk møtes
Det er mulig at Sola Helsefarm av enkelte kan oppfattes som
en fremmed fugl i disse omgivelsene. Fest, dans og drikking
vet man hva er, men naturmedisin, meditasjon og alternative
ideer og med litt engler og krystaller for atmosfærens skyld er
visst mer provoserende? Milas og Lerang er begge utdannete
og godkjente alternative terapeuter. De er seg bevisst at Sola
Helsefarm skal være åpent for alle.    

Flere leger holder jevnlig kurs i ulike former for forebyg-
gende medisin ved Sola Helsefarm. Det undervises i anatomi
og fysiologi, det avholdes kurs og utdannelser i terapeutisk
yoga, massasje og sunn mat. Det holdes regelmessig kunst-
utstillinger i eget galleri, det arrangeres konserter, julemarked
og Sola Helsefarm er en viktig sponsor for et barnehjem i
India. Sola Helsefarm er et sted folk møtes, her skapes trivsel,
læring og mange har fått bedret helse og økt livskvalitet. Sola
kommune har fått et gratis helsehus. 

Kulturlandskap i endring
Tusenvis av gårdsbruk er nedlagt i Norge. Sola Helsefarm er ett
av dem. Jorden er gått til tilleggsjord til naboene og tilbake er
kun 2,8 mål, våningshus og to driftsbygninger. Det er et be-
timelig spørsmål hva landbruksmyndighetene ser for ser skal
skje med det store antall utrangerte driftsbygninger over hele
landet. Skal de forfalle og råtne bort i håp om at noen river
dem? Skal de brukes som garasjer, lagerhaller, uthus eller stå
som tomme spøkelsesbygninger? Bør det ikke nettopp pås-
kjønnes når denne bygningsmassen brukes til noe konstruktivt,
helsebringende, kulturelt, miljøskapende og endog gir arbeids-
plasser? 

Jordbrukets kulturlandskap bør være mer enn et utstillings-
vindu av vakre jorder, beitende sauer og velholdte gårder. Bør
det ikke også være levende samfunn hvor kreativitet og kultur
også kan blomstre og forhindre at landbruket blir isolerte in-
dustriparker? I dette området midt mellom Stavanger og
Sandnes er Sola Helsefarm snarere et pluss for jordbruket enn
et minus. Det trekker folk ut i kulturlandskapet til glede og
verdsettelse.  

En urettferdig sak
En skjønnsmessig vurdering er lagt til grunn for hvilke hjemler
som skal hensynstas i denne saken. Det er mange hjemler å ta
av, og om viljen var til stede ville det også kunne finnes gode
grunner for å gi dispensasjon slik det er gjort i lignende saker,
men ikke for Sola Helsefarm. Å få omgjort en løe til kom-
mersiell drift i form av selskapslokaler og med skjenkebevilg-
ning med på kjøpet står i kontrast til denne behandlingen. Det
er til å undres over en slik forskjellsbehandling og inkon-
sekvent skjønnsanvendelse. 
Fylkesmannens avgjørelse er i strid med folks ønsker og en

klar beslutning fra folkevalgte politikere i denne saken. For-
valtningsmakten er tydeligvis større enn politisk makt når det
gjelder lokalpolitikk. Det er vanskelig å forstå hvordan Fylkes-
mannen kan tilsidesette Politisk utvalg for arealsakers klare be-
slutning i denne saken, og fortelle dem at de tar feil i deres
vurdering av sitt eget lokalmiljø. 

En ny behandling
I første omgang er det ønskelig at Sola kommune innvilger en
utsettelse av kravet om nedleggelse. Sivilombudsmannen bør
kobles inn og kanskje det er en sak for vår nye landbruks-
minister, Sylvi Listhaug å vurdere om hun er enig med Fylkes-
mannen i at Sola Helsefarm er til skade for landbruket? På
bakgrunn av bred folkelig og politisk støtte må det finnes andre
løsninger i denne saken. Stenging er uakseptabelt. Sola Helse-
farm har livets rett.
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