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Brev

Grønn lokalpolitiker motar-
beider miljøtiltak på Jørstad-
moen.
Godt gjort at en lokalpolitiker
som Terje Rønning fra miljøpar-
tiet Venstre kan gå god for at
folk villedes til å bygge i rød sone
nær skytebanen på Jørstadmo-
en. Han mener å vite bedre enn
myndighetenes regelverk hvor
mye støy den enkelte bør tåle.

Forsvaret bygger i disse dager
ut for nærmere 150 millioner på
Jørstadmoen og har planer om
videre investeringer. De har i
flere år sagt at hvis det ble satset
på Base Jørstadmoen, så skulle
den lille 30 meters skytebanen
bygges inn som et miljørettet til-
tak for beboere på Jørstadmoen
og Fåberg. Det er nå det er tid

for å bygge den inn. Forsvaret
har for lengst innsett at de ligger
langt over tillatte grenseverdier
hva støy gjelder i et tett befolket
boligområde.

Det er derfor frustrerende å
ta inn over seg Terje Rønnings
ivrige forsvarstale for ønske om
fortsatt støy fra skytebanen. Ved
å være litt mer framtidsrettet og
litt mer ydmyk i forhold til miljø-
krav kommunen må rette seg et-
ter der det skal oppføres nye bo-
liger, så kunne Terje Rønning og
Venstre heller vært en pådriver
for innbygging av skytebanen. Et
slikt miljørettet tiltak kunne føre
til en verdistigning på allerede
bygde boliger i rød sone på Jør-
stadmoen og videre åpne opp for
fortsatt full utbygging av bolig-

områder i det som i dag er
rød/gul sone.

La ikke Venstre og Terje Røn-
ning være en bremsekloss i å

skape et godt bomiljø for oss alle.
Fortsatt miljøoptimist, men
skeptisk til Venstre.

Alicia Thanem, Fåberg

Jørstadmoen, hus og støy

STØY: Ikke alle er tilfredse med at det bygges i støyområder. 
Faksimile: GD lørdag 30.juni
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Støy fra skytebanen
på Jørstadmoen stop-
per boligbygging i et
attraktivt område.
Men noen får bygge 
likevel.

Av Jon Bernt Høigård
jon.bernt.hoigard@gd.no
Mobil 958 35 523

LILLEHAMMER: Én person i Bes-
serudgrenda på Fåberg klaget for
noen år siden på støy fra Forsvarets
skytebane på Jørstadmoen, på veg-
ne av flere, hevdet han. Klagen før-
te til at Lillehammer kommune ba
Forsvaret utarbeide nytt støysonek-
art for Jørstadmoen. Det gamle var
fra 1997 og ble ikke tillagt så mye
vekt.

Kart med konsekvenser

Nytt støysonekart kom i 2009.
Rundt Jørstadmoen er det satt en
ring. Alt innenfor ringen er rød
støysone. En større ring viser gren-
sen for gul støysone. 

Innenfor gul og rød sone ligger
en mengde boliger fra før. Likevel
førte kartet til at Lillehammer kom-
mune har måttet gi opp å realisere
videre boligbygging i et attraktivt
område hvor det ligger til rette for
30 nye eneboliger, og hvor kommu-
nen har investert i vann og kloakk
og dessuten bygget to barnehager
for å møte fremtidig behov. Videre
er et nytt stort område som kan gi
et betydelig antall nye boliger ikke
tatt med i siste utgave av kommune-
planen.

Kartet har også ført til at tidli-
gere gardbruker Magnar Skogmo,
som for noen år siden ufrivillig måt-
te avstå all jorda til Forsvaret, blir
frarådet å bruke penger på søknad
om dispensasjon til å bygge ny bolig
på tunet hjemme. Han og kona Ma-
rit er ikke unge lenger, og trenger
et nytt hus som er enklere for dem å
bo i.

– BYGG I VEG: Leander og Marcus (på sykkel) får nytt hjem i Hølenveien. Foreldrene Camilla Moen Libæk og Stig Rune Ørslien har fått tillatelse

Fikk grønt lys i rø

Høilands uni-
ke samling

Viser til artikkelen i GD om Geir
Arild Høilands utvidelse av sitt
unike krigsmuseum i Follebu. 
Jeg hadde gleden av å være til ste-
de på åpningen av krigsmuseets
nye del om «den kalde krigen»,
som var en av de lengste kriger vi
har hatt. Dette vekket mange
minner i meg fra den tid jeg var
aktiv innen etterretning for Nor-
ge. «Den kalde krigen» startet kort
tid etter fredsslutningen i 1945 og
varte fram til Berlinmurens fall,
seinhøstes i 1989. Begge parter
kunne feire den som vinnere. Det-
te takket være partenes etterret-
ningstjenester som samlet inn så
mye informasjon at det ikke ble
grunnlag for å utløse væpnet kon-
flikt, man visste rett og slett det
meste om hverandre.

Informasjonen ble samlet inn
ved hjelp av akustiske og elektro-
niske lyttemidler. Riktignok var
det også tilfeller der agenter krys-
set landegrenser illegalt, eller spi-
onfly krenket grenser, men det var
kun sporadiske hendelser. Alle
våre mål lå utenfor landets gren-
ser, vi hadde ingen oppgaver
internt i Norge.

På museet fikk jeg se noe av det
utstyret våre egne etterretnings-
medarbeidere brukte for å samle
informasjon om Sovjettroppenes
aktivitet. Både Sovjetunionen og
den vestlige verden brukte kodede
meldinger, disse var vanskelig for
andre å dekode. Selv om vi ikke
klarte å dekode meldingene, kun-
ne vi gjennomføre en analyse av
selve radiotrafikken som ga oss
verdifull informasjon om hvordan
blant annet styrkene opererte og
flyttet seg. Blant våre dyktige
etterretningsmedarbeidere var
det telegrafistene som kunne kjen-
ne igjen flere av Sovjetunionens
telegrafister. Dette fordi hver tele-
grafist har sin egen måte å sende
på, tilsvarende som vi snakker
med forskjellig stemme.

Norge hadde meget stor re-
spekt hos sine allierte på grunn av
grundigheten i arbeidet på alle ni-
våer, dette i tillegg til gunstig be-
liggenhet med felles grense med
Sovjetunionen og et felles havom-
råde hvor Sovjetunionen testet
sine nyvinninger på våpenområ-
det, blant annet missiler av for-

skjellig slag, atomsprengninger på
Novaya Zemlya, og prøvekjøring
av nye undervannsbåter. Atom-
sprengninger ble registrert med
same type utstyr som jordskjelv,
men støybildet var annerledes som
gjorde det enkelt å skille «klinten
fra hveten». Undervannsaktivitet,
om det var en ny ubåt eller en ny
torpedo, ble overvåket med under-
vannsantenner og sonarbøyer. På
åpningen viste Høiland fram bøyer
som ble sluppet i havet fra Orion-
fly. Disse ble sluppet i nærheten av
prøvearenaen hvor de tok opp de
akustiske signalene som ble sendt
fra bøyene til flyet via radio..

Jeg minnes at det var et godt
kollegialt forhold mellom Sovjet-
unionens marine og våre etterret-
ningsmedarbeidere. Vi visste beg-
ge at motparten gjorde et arbeid
som opprettholdt en «kald krig»,
uten væpnet konfrontasjon. Jeg
tror det er riktig å si at ingen av oss
ønsket det skulle ende med skudd-
veksling. Vi hadde vår «spiontrå-
ler» i Barentshavet for å komme
nærmere målene våre, og vi fikk
sovjetisk eskorte så lenge vi var
der. Da det var vaktskifte på

Sovjetunionens side ble det øn-
sket «bon voyage» fra den sovjetis-
ke eskorten som bega seg på hjem-

veg. Det samme hendte da vi gikk
hjemover etter endt tokt.

Geir Arild Høilands unike
krigsmuseum i Follebu er virkelig
verd et besøk.

Knut I. Bakke, 
tidligere sjef for elektronisk etter-

retning i Norge

Venstres svar
er læreren
Framtiden vår bygges i klasse-
rommet. Skolepolitikk er fram-
tidsbygging.
I denne sammenheng represente-
rer Venstre en tredje veg for kunn-
skaps- og skolepolitikk. Venstres
svar er læreren. En skole for
kunnskap og like muligheter kre-
ver først og fremst faglig sterke og
selvstendige lærere.

Som skoleeiere må vi politikere
sørge for at alle lærere har den
nødvendige formalkompetansen.
Manglende formalkompetanse,
om det er fag eller pedagogikk, må
kommunene og fylket styre – og
betale for. Deretter skal lærere få
muligheten til å styre sin etter- og
videreutdanning selv, gjerne ut
ifra egne behov, lyster og forutset-
ninger. Hver skole bør ha kompet-
ansestrategi og det bør være en ut-
danningsplan for hver enkelt læ-

rer.
Klarer vi ikke å ruste opp læ-

rerrollen, er alle andre skolerefor-
mer lite verdt. Samfunnet må ut-
trykke klar respekt for lærernes
jobb og betydningen av fagkunn-
skap. Hjemme skal lærerne og
skolen snakkes opp, ikke ned.

Håkon Erdal (GD 27.6.12) er
inne på det voldsomme standar-
davviket som professor Thomas
Nordahl tok opp i kommunestyret
i juni. Forskjellene mellom Lille-
hammer-skoler og mellom Lille-
hammer-elever er for store. For-
skjellene minskes bare av faglig
sterke lærere og en resultatorien-
tert praksis, som Nordahl også var
inne på. Skoleutvikling handler
om utvikling av de menneskene
som jobber i skolen. 

Snart kommer det kutt og ned-
skjæringer i kommunen. Vi må
tenke på smartere løsninger, også
for skole, for å kunne utnytte res-
sursene bedre. Som Thomas
Nordahl var inne på, er ikke res-
sursbruk alltid knyttet til resulta-
ter, spesielt ikke i Norge. Norge
har verdens dyreste elever, men
ikke verdens beste elever. Ap el-
sker å snakke om økt lærertetthet,
men flere lærere hjelper ingenting
om ikke de lærere man setter inn

er kompetente. Flere lærere i seg
selv øker ikke nødvendigvis kunn-
skapen hos elevene. Det gjør der-
imot kompetansen hos læreren.

I forbindelse med strategi- og
økonomiplanen i kommunen, må
vi se på skolestrukturen. Det må
kunne stilles spørsmål om det er
pedagogisk og faglig forsvarlig å
ha små fagmiljøer ved enkelte sko-
ler. Er fem elever nok til å danne
en klasse? Er noen få lærere nok
til å danne et robust fagmiljø? Ap
argumenterer med større fagmil-
jøer og vil ha et storsykehus. Hvor-
for gjelder ikke større fagmiljøer
for skole? Hvorfor kan fagmiljø-
ene på barneskoler spres utover
hele kommunens areal?

Til slutt en spenstig idé: Sko-
lene på Lillehammer har svært va-
rierende resultater. Thomas
Nordahl snakket om å skape en re-
sultatorientert kultur. Hva med å
belønne skolene med størst fram-
gang på nasjonale prøver hvert år?
Et stipend på 50 000 kroner til
skolen med størst forbedring? Be-
lønningen kan skolen da bruke på
kunnskapsfremmende virksom-
het, for eksempel til innkjøp til
skolebibliotek.

Terje Rønning, gruppeleder,
Lillehammer Venstre

„ Mange ønsker mer vei og en mer moderne jernbane, og det gjør vi også. Men forventningene er sky-
høye. Summen av forventningene går rett og slett ikke i hop.

Marit Arnstad, samferdselsminister (Sp)
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til å bygge innefor dagens røde sone ved Jørstadmoen. Foto: Jon Bernt Høigård

„
ød sone

Lom og Skjåk meieri må
produsere mer ost enn plan-
lagt dette året. Meieriet er
alene om å produsere den
nye brunosten «Millom»
som har solgt godt over hele
Norge.

Av Arnfinn Skinlo

Brunostvarianten «Millom» ble
lansert 1. februar i år. 

– Det var et voldsomt salg i star-
ten godt hjulpet av TV-reklame og
kampanjer over hele landet. For-
brukerne er nysgjerrige på nye
produkter, men det er naturlig at
salget dabber av etter en stund.
Det gjelder også for «Millom» sier
meierisjef Jens Hagen ved Tine
meieri Lom og Skjåk. 

Brunost har aldri vært noen
salgsslager på sommeren og det er
nok først til høsten man får se om
«Millom» for alvor har etablert seg
i markedet. 

– Det blir spennend
sett så ligger vi i år an
sere mellom 900 og 9
nost på grunn av s
«Millom». Det opprin
duksjonsbudsjettet lå 
for 2012, sier Jens Hag

Meieriet i Skjåk og
serer med sine 16 a
«Gudbrandsdalsost» o

Tine meieri Lom 
vært med i planprose
viklingen av «Millom»

– Det var forholds
den det var gjort noe n
brunost og ønsket va
fram til en variant so
utseende skulle lig
«Gudbrandsdalsost» o
sost». Av den grunn f
ten navnet «Millom
meierisjef Hagen. 

Tre brunostvariant
ut på forbrukerne, og
2011 var vinnervariant

Ostesuksess
med Milliom

LOKALPRODUSERT: Den nye brunostvarianten «Millio
kun hos Lom og Skjåk meieri. Foto: A

Det er stille og godt her i Baklivegen.
Terje Rønning, kommunestyrerepresentant
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