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- Forsvarsbygg avviser blankt at
det skal avbøtes for næringsu-
lemper i støysonen. Hvorfor skal
vi da ha ei slik undersøkelse.
Forsvarsbygg er tydelig på at det
kun er våningshusene de vil er-
statte, sier gårdbruker Karl Erik
Sørensen i Ørland. Melkeprodu-
senten bor midt i det som lokalt
omtales somblodrød støysone.
Sørensen sier det var ved en

tilfeldighet han via en represen-

tant for Mattilsynet hørte om
den nye undersøkelsen Fors-
varsbygg ønsker å få gjennom-
ført om husdyrhold i støysonen
ved kampflybasen i Ørland.
- Da var det allerede gjennom-

førtmøtemedForsvarsbygg, fyl-
kesmann og representant for Ør-
land kommune. Jeg ba da om en
avtale med kommunens repre-
sentant, og Ketil Kvam ga en god
orienteringomplanen forunder-
søkelsen, sier Sørensen.

Nei fra alle
For den engasjerte bonden ved
kampflybasen er det flere mo-
menter som gjør at han ikke er
interessert i å delta slik undersø-
kelsen er presentert. Forrige uke
møttes alle husdyrbøndene på
Grande, og samtlige sier tydelig
nei til undersøkelsen.
- Nå er det lagt opp til en un-

dersøkelse som er langt mer de-
taljert enndet somer gjort tidlig-
ere, og det får meg til å steile.
Blant annet innsyn i produksjon,
kvalitet og fruktbarhet. I tillegg
kommer observasjon av dyrene
ute på beite og inne i fjøs. Det
siste har de gjort tidligere, kon-
kluderer bonden.

Gårdsøkonomi
Sørensen forteller at Forsvars-
bygg har avtale med Norges mil-
jø- og biovitenskapelige univer-
sitet (NMBU) på Ås, som skal ut-
føre den tiltenkte undersøkel-
sen. Slik Sørensen nå har fått
undersøkelsen framlagt, såmen-
er han den vil gi Forsvarsbygg
detaljert innsikt i gårdsøkono-
mien til hver enkelt gårdbruker.
Dette ønsker han ikke, blant an-
net ut fra muligheten for even-
tuelle framtidige erstatning-
skrav der Forsvarsbygg blir mot-
part. Skjer det, så ønsker ikke Sø-
rensen at motparten skal ha fullt
innsyn i alle økonomiske sider
ved gårdsdrifta.
- Slik dette er tenkt gjennom-

ført, så får jeg en følelse av at
Forsvarsbygg ønsker å se hvor
mye vi er verdt. Jeg er orientert
om at Mattilsynet ble bedt om å
delta aktivt i undersøkelsen,
men vil bare bidra med råd via
prosjektets samrådsgruppe.
Et annet ankepunkt Sørensen

har mot den planlagte undersø-
kelsen er at lokale faglag innen
landbruket ikke er involvert.
- Vi har etterspurt dette, men

ikke fått noen bekreftelse på at

BondeKarl Erik Sørensen
(t.v.) og lederHansKristian
Norset i StøygruppaØrland
ønsker ikke ådelta i under-
søkelsenomhusdyr og
flystøy så lengede ikkehar
mulighet til å få kompen-
sasjon for næringsulem-
per.

Forsvarsbyggklar for ny
undersøkelse omhusdyr og flystøy:

- Vi takker
nei til å delta
Gårdbrukere i rød sone
sier nei takk til å delta i
en ny undersøkelse om
husdyr og flystøy, så
lenge de ikke harmu-
lighet til å forhandle om
kompensasjon for næ-
ringsulemper som følge
av støy fra kampflyba-
sen.



de blir involvert.

Framtil 2022
Det siste hovedpunktet Søren-
sen nevner som årsak til at un-
dersøkelsen ikke er ønsket er tid-
sperspektivet.
- Undersøkelsen skal starte i

2016 og pågå fram til 2022, altså
tre år etter at vi må være i mål
med oppgjøret om bofunksjon
på gården. Vi som driver land-
bruk i rød sonemå ta standpunkt
til om vi skal flytte fra gården tre
år før prosjektet avsluttes, for-
klarer Karl Erik Sørensen. Han
legger til at etter at bøndene og
Støygruppa Ørland pekte på uri-
meligheten i dette, så har han
hært ymse årstall for nå husdy-
rundersøkelsen kan være i mål,
alt fra 2018 til 2020.
- Vi føler det vil at alt for lang

tid før vi eventuelt får noen svar.
Nå har vi stengt døra, men ikke
kastet nøkkelen. Jeg betviler
ikke at Forsvarsbygg er god in-
nen bygging for Forsvaret, men
vi trenger landbruksfaglig for-
ståelse og kompetanse, avslutter
Karl Erik Sørensen.

Vil hakompensasjon
Leder Hans Kristian Norset i
Støygruppa Ørland støtter Sø-
rensen i at slik undersøkelsen er
lagt fram, så er det riktig å si at
man ikke vil delta.
- Vi kan vurdere dette den da-

gen Forsvarsbygg sier at de vil
kompensere for næringsulem-
per. Nå føles detmest somomde
vil «holde oss på vent» for å
slippe mas. Og hva om det blir
rettssaker knyttet til næringsu-
lemper? Da vil Forsvarsbygg
gjennom en slik undersøkelse
sitte med all informasjon om
motparten. Staten, inklusive
Forsvarsbygg, plikter å sette
motparten i tilsvarende stand
som seg sjøl når man forhandler,
sier Norset.
- Vi har også dårlig erfaring et-

ter forrige rapport om landbru-
ket i støysonen, «Revitalisert
landbruk i Ørland». Den ble de-
gradert til et innspill, avslutter
Norset.

Forsvarsbygg er forpliktet
Direktør kampflybase Olaf Do-
bloug i Forsvarsbygg sier til Fos-
na-Folket at den planlagte un-
dersøkelsen er noe Forsvarsbygg
ut fra reguleringsbestemmel-
sene er forpliktet til å gjennom-
føre som en oppfølging av den
forrige undersøkelsen om hus-
dyr og flystøy, og at man ønsker
at NMBU skal være en faglig
utøver og ressurs i dette arbei-
det. En tilsvarende oppfølging
av fuglelivet i Grandefjæra er
noe Forsvarsbygg også må gjen-
nomføre som et resultat av regu-
leringsbestemmelsene for
kampflybasen.
Dobloug viser til at man så

langt har samordnet undersøkel-
sen somangårhusdyrmedandre
landbruksmyndigheter som fyl-
kesmannens landbruksdirektør,
Mattilsynet og kommunens
landbruksetat.
Dobloug sier at opprinnelig

plan var at den nye undersøkel-
sen skulle være fullført i 2022.Nå
legges det opp til å fremskynde
arbeidet slik at undersøkelsen
kan være i mål i 2018 eller 2019,
ogdet legges opp til delrapporter
hvert år. Onsdag denne uka skal
det etter planen være et opp-
startmøte i Ørland i regi av
NMBU, for øvrig et møte Fors-
varsbygg ikke skal delta på.
- Denne undersøkelsen er ute-

lukkende for å få svar på land-
bruksfaglige spørsmål rundt
husdyrhold, avslutter direktør
Olaf Dobloug.

Skjalg.Ledang@fosna-folket.no
913 20798
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Huset fikk store materielle skad-
er etter uhellet, og veggen inn til
soverommet var knust. I senga
der sønnen kort tid etter skulle
ha lagt seg for kvelden lå det
store biter av knust glass fra vin-
duet.

- Klarer ikke tenkepådet
- Jeg er bare overlykkelig over at
det ikke skjedde to timer seinere
når han hadde lagt seg. Det klar-
er jeg ikke å tenke på en gang,
sier KineKilen.
Traktoren sto parkert ved na-

bohuset i en skråning over fam-
iliens hus, da den begynte å trille
og deretter traff hjørnet av hus-
veggen.
- Vi har begynt å komme over

det verste sjokketnå, og er veldig
lettet over at vi ikke var heimeog
at Simen Ludvik lå i senga si da
dette skjedde, forteller Thomas
Kruksve til Fosna-Folket lørdag.
Han hadde kort tid i forkant av

ulykken tatt med sønnen for å
besøke sine foreldre, mens Kine
var borte i forbindelsemed jobb.
Det åpne hullet inn til sove-

rommet og glasskårene i søn-
nens seng fikk det til å gå kaldt
nedover ryggenpå foreldrene.

En traktor kom inn
gjennomhusveggen

ThomasKruksve og
KineKilen priser seg
lykkelige over at deres
firemåneder gamle
sønn ikke lå i senga si og
sov da en traktor braste
inn i familiens hus i
Leksvik fredag kveld og
knuste veggen inn til
soverommet.

Traktoren tørnet i husveggenhjemmehosKineKilenogTho-
masKruksve iKaretveien i Leksvik fredagkveld.
Foto:Leser

- Det hadde ikkegått bra
- Det så ikke bra ut. Jeg vet ikke
hva som kunne ha skjedd, det
hadde ikke gått bra om Simen
Ludvik lå i senga si og sov, sier
Kruksve.
Det var en kamerat som kjørte

forbi huset like etter uhellet som
ringte Thomas og fortalte at det
sto en traktor i huset deres.
- Jeg trodde ikkenoepåham til

å begynne med, men så skjønte
jeg at det var alvor og da heiv jeg
meg i bilen og dro hjem. Det var
ikke noe gøy å komme hjem og
inn på soverommet, forteller
Thomas.

- Synes syndpåham
Traktoren har tatt hull på veg-
gen, og skadene på huset er
store. Kruksve forklarer at fam-
ilien nå bare er glade for at ingen
ble skadet, og opplyser at han
ikke klandrer sjåføren av trakto-
ren for det somskjedde.
- Han hadde parkert traktoren

oppe hos naboen, og jeg tror han
skulle til å kjøre derfra da trakto-
ren begynte å trille i forbindelse
med at han skulle sette den i re-
vers. I ettertid synes jeg synd på
ham, han kan ikke noe råd for
det, sier Kruksve.
Familien har fått god hjelp fra

naboer etter hendelsen, og har
fått ordnet opp et nytt rom til so-
verom frem til huset er reparert.

-Heldigvis ble ingen skadet
- Vi har gode naboer som har
hjulpet ossmed å spikre opppre-
senning for å hindre det verste
regnet fra å komme inn, og setter
stor pris på all hjelpen vi har fått,
sier han.
Skadene på huset skal forsik-

ringsselskapet se på over helga,
og familien er nåbare glade for at
ingen kom til skade.
- Alt i alt så går det jo an å re-

parere et hus. Heldigvis ble in-
gen skadet, sier Kruksve.

I sambandmedbygginga
av djupvasskai påMon-
stad har FosenvindDA
levert inn søknad omå få
dumpeoverskuddsmass-
er på 35meter djup.
For å oppnåden øn-

skede djupnamådet
bådemudres og sprenges
vedØster Sandstraumsk-
jæret. Om lag 2400 ku-
bikkmetermassemå
mudres bort.Massen
som ikke kan brukes til
fylling, ønsker søker å få
dumpepå 35meters djup
om lag 420meter sørvest
for området dermassen
tas opp.
Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag ber kommu-
nen legge et eksemplar
av søknadenut til offen-
tlig gjennomsyn. De
ønsker og enuttalelse fra
kommunen. Videre bes
det omat planen legges
ut til høring fram til 19.
september. Søknadmed
kart og beskrivelse av
prosjektet vil bli å finne i
kommunens servicetorg
og heimesider.

Kaiprosjekt
ut til høring

UPFosen beslagla tre
førerkort og delte ut11
forenklede forelegg for
hastighetsovertredelser i
helga.
Fredag kveld kontrol-

lerteUP trafikken ved
Kråkmo i Rissa. Fart-
skontrollen resulterte i ni
forenklede forelegg og et
førerkortbeslag.
Det var enmannlig

fører (18) sommistet sitt
rykende ferske førerkort
etter at han suste forbi
politiet i 125 kilometer i
timen i 80-sonen.
Ifølge politibetjent

Øystein Braseth i UP lå
slett ikke forholdene til
rette for å råkjøre fredag
kveld.
- Det var dårlige kjøre-

forhold, og det regnet
enormtmye, sier Bra-
seth.
Kontrollen vedKråkmo

varte i om lag to og en
halv time. Deni andre
sjåførene som fikkmed
seg et forenklet forelegg
hjemkjørte ifølge Bra-
seth i rundt100 kilometer
i timenog oppover.
I 22-tiden lørdag kveld

kontrollerteUP 60-sonen
vedTinnbua i Bjugn. I
løpet av kort tid ble det
gjort et førerkortbeslag
av enmannlig fører i
40-åra. Vedkommende
kjørte i 96 kilometer i
timenogmådermed
belage seg på å være
fotgjenger framover.
Søndag ettermiddag,

rundt klokken16, flyttet
UP seg til Haugsdalen i
Rissa, hvor det ble gitt to
forenklede forelegg og
gjort et førerkortbeslag
for hastighetsovertre-
delser. Enmann i 60-åra
mistet lappen etter at han
kjørte i 120 kilometer i
timen i 80-sonen.
- En ganske standard

arbeidshelg, oppsum-
merer Braseth.

Mann (18) suste
forbi i 125 km/t

OppevedAustrått Fort iØrland
kommuneharnoenveltet og
ødelagt flere benker.Det er dess-
verre ikke første gang aktive
«turister» er på ferde, forteller
tilsynsvaktGunnar Lian.
-Oppeved selvekanonflata så

er det satt ut flere benker slik at
folk kan sitte oghvile seg.Man-
dag forrigeukeoppdaget vi at
noenhaddekastet nedenav
disse slik at denble liggende
under kanonløpet, forteller Lian.
Det er syndnoen synesdemå

"pynte" opp litt vedkanonen,

syneshan.
Sittepartiet var knust påden

enebenken, og endaenbenk
haddeblitt veltet rundt. Lian
synesdet er syndat turistene skal
blimøtt avdette synetnårde
besøker fortet.
-Det har skjedd såmange

ganger.Det er jo ikkedeveldig
store ødeleggelsene,mendet blir
jo litt arbeid for de somskal re-
pareredet.Det er ikke artig å
finneområdet sånn, sier Lian.

Veltet ogknustebenker


