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KULTURMINNE. For en måneds 
tid siden startet utgravingen av 
en gravhaug ved E6 mellom Bru-
munddal og Rudshøgda i Hed-
mark. 

Arkeologene håpet å oppdage 
skip og skatter, men nå viser det 
seg at gravplyndrere har vært på 

ferde. For rundt 400 år siden.
Alderen på gravplassen ble an-

slått å være rundt 1.500 år, og stør-
relsen tydet på at det kunne være 
snakk om en gravplass for en kon-
ge eller et høytstående medlem av 
datidens samfunn, skriver Hamar 
Arbeiderblad.  ©NTB

Nyoppdaget gravhaug røvet
VALGET. Tidligere leder i Natur-
vernforbundet Lars Haltbrek-
ken er av en enstemmig nomina-
sjonskomité innstilt på første-
plass på Sør-Trøndelag SVs liste 
foran stortingsvalget neste år.

– Haltbrekken har markert 
seg som en politisk og faglig 

sterk leder i Naturvernfor-
bundet gjennom elleve år. Han 
kommer til å være en sterk for-
kjemper på Stortinget for at 
både forskjellene og klimagass-
utslippene går ned, sier nomi-
nasjonskomiteens leder, Astrid 
Torsmyr Kjelsnes.   ©NTB

På førsteplass i Sør-Trøndelag

Forsvarsbygg vil ikke dekke tap 
når bønder ved den nye kamp-
flybasen på Ørland må flytte eller 
legge om drifta.

– Forsvarsbygg hevder det er 
fullt mulig å fjerndrive gårder, 
og vil ikke dekke driftstap for 
bønder som flytter for å bo langt 
unna gården, sier Hans Kristian 
Norset. 

Han driver gård 300 meter fra 
flystripa, og er leder i Støygruppa 
Ørland, som kjemper for at bøn-
dene skal gis kompensasjon for 
driftstap. 

– Vi møter liten forståelse for 

hvordan det er å drive gård under 
slike forhold, ser han. 

Torsdag i forrige uke møtte repre-
sentanter for Støygruppa Ørland 
og Bondelaget statssekretær Terje 
Halleland i Landbruks- og matde-
partementet. Han lovte å ta saken 
videre til Forsvarsdepartementet.

– Det er helt avgjørende å få 
kunnskap om landbruk inn i For-
svarsdepartementet, sier Norset.

Ønsket velkommen
Områdene rundt den nye kamp-
flybasen i Sør-Trøndelag er delt 
inn i støysoner. 34 gårdsbruk lig-

ger innenfor den verste, kalt rød 
støysone. F35-jagerflyene som 
skal lande der fra og med neste år, 
støyer to-tre ganger mer enn F16 
-jagerflyene som letter og lander i 
dag. I tillegg blir F-35-flyene langt 
flere. 

– Likevel ønsker 95 prosent av 
Ørlands innbyggere, meg selv in-
kludert, kampflybasen velkom-
men. 700 dekar dyrka jord er 
solgt frivillig, og Stortinget fikk 
den tomta de ønsket seg uten en 
klage, sier Norset.

1200 boenheter er berørt av ut-
byggingen, og Forsvarsbygg har 
tilbudt innløsning av 176 berørte 
boliger. Tilbudet gjelder også 50 
boenheter på 34 gårdsbruk. Men 
altså ikke driftsbygninger eller 
andre hus på gårdene.

Liten tillit
Støygruppa mener Forsvarsbygg 

har gått tilbake på lovnader som 
ble gitt i 2012. 

– Forsvarsbygg opplyste på de 
første infomøtene i 2012 at det ble 
støy, og at tiltak ble vurdert. Fra-
flytting, støyisolering av drifts-
bygninger og flytting av gårdstun 
ble nevnt. Det har de gått tilbake 
på. Nå er det ikke lenger på tale 
med flytting av gårdstun eller 
kompensasjon for isolering av 
fjøs, sier Norset. 

Norset frykter at flere bønder 

må vente i to-tre før de får for-
handlet ferdig en løsning for sitt 
gårdsbruk. 

– Det betyr seks-sju år med 
uvisshet og usikkerhet, sier han. 

– Forsvarsbygg forandrer stadig 
mening i sin informasjon til oss, og 
i det som står på deres egne sider. 
Usikkerheten er en hard belast-
ning for oss bønder, som ikke aner 
hva som skjer, og hva som kom-
mer, sier Norset. og fortsetter:

– Vi har liten tillit til Forsvars-
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PLanen
«Vi skal legge vekt på bo-
funksjon, driftsbygninger 
kommer ikke inn under 
bestemmelsene.»

OlAF dOblOug 
FOrsvArsbygg

Bøndene på Ørland kjemper for å få  
dekket bortfall av inntekt eller drifts-
bygninger som blir verdiløse når den  
nye kampflybasen tas i bruk neste år. 

Kjemper: Gården til Hans Kristian Norset ligger bare 300 meter fra flystripa på Ørland, og driver i rød støysone. Nå kjemper bøndene for å få kompensasjon for tap  fordi de må flytte eller 
legge om drifta når den nye kampflybasen tas i bruk neste år.  FOTO: prIvAT
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Bønder kjemper for  
erstatning på Ørland


