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KORTREISTMAT
GUNNHEIDINAKREM

– Brødinteressen har tatt seg
opp, og vi selger mer brød enn
før. Vi er absolutt interessert i å
få fram en spesialitet fraMelhus,
sier daglig leder Lars Utseth i
Melhus Bakeri.

Fikk ideen
Melhusbrødet lanseres i dag lør-
dag i landhandleriet utenfor
Schei Jakobsen og i utsalget til
Melhus bakeri. Landhandleriet,
som har lokale råvarer fra Mel-

hus, har blitt en stor suksess. Ut-
viklinga av et eget brød fra Mel-
hus, bakt av Melhus bakeri av
speltmel fra gården Melhus
Øvre, er blitt til gjennom pros-
jektet Smak og Opplev Melhus.
Prosjektet er satt i gang av Næ-
ringsforeningen for Trond-
heimsregionenavdelingMelhus,
Melhus bondelag, Melhusban-
ken og etablerte aktører innen
mat og opplevelser.
Opptakten til Melhusbrødet

var at daglig leder Lars Utseth i
Melhus bakeri og bonde Astrid
Sæther på Melhus Øvre møttes
gjennomdet nye nettverket.
– Vi prøver å sette Melhus på

kartet, sier Sæther.
Melhus Øvre er blant annet

kjent for andelslandbruk, og
mange gleder seg over synet av
kyrne sombeiter innenfor ei inn-
hegning på et jorde iMelhus sen-

trum.

Egenmølle
Sæther fortalte at hun hadde fått
tak i avskallingsmaskin og rense-
maskin fra Tsjekkia, og at hun
ønsket å finne noe speltkornet
kunne brukes til. Hun har for øv-
rig planer om å kjøpe ei mølle i
tre fra Østerrike. Stendahl for-
teller at mølla i Buvika ikke klar-
er å male speltkornet fordi skal-
let ytterst er for hardt. Før mal-
ingmå spelt avskalles. Speltkorn
omtales som «urkornet», og pro-
teininnholdet er høyt. Denne
typen korn er blitt dyrket i Nor-
den i 4500 år, og er mindre fore-
dlet enn dagens moderne hvete-
sorter. En analyse hos Alcontrol
Laboratories viser at proteininn-
holdet i speltmelet fra Melhus
Øvre er 16 prosent. Til sammen-
ligninghar skinke18prosentpro-

Lokale råvarer

Lanserer
Melhusbrød
Melhus Bakeri har skapt
Melhusbrødet,med
speltmel fra åkrene til
MelhusØvre.

E6-BYGGING
GUNNHEIDINAKREM

Selv om Nye Veier på ingen
måte gir klarsignal for bygging
av E6 fra Melhus og sørover
med det første, harmelhusord-
fører Gunnar Krogstad (Ap) på
ingen måte gitt opp håpet om
snarlig byggestart.
– Jeg gir absolutt ikke opp hå-

pet. Hvis vi skulle ha holdninga
at det ikke er vits i å gjøre noe,
tar andre beslutninga for oss,
sier Krogstad.

Prioritering
Krogstad er en av flere ordfør-
ere som er med i Bygg vei.no,
og han sier at ordførerne har
jobbet hardt for å få framet fak-
tagrunnlag med ulykkesstatis-
tikk og innspart kostnad for
godstransportører. Dette fakta-
grunnlaget mener Krogstad at
Nye Veier må ta hensyn til når
veiselskapet i høst skal se på
prioriteringslista på nytt.
– Administrerende direktør

Ingrid Dahl Hovland i NyeVeier
sa ikke tydelig under veikonfe-
ransen at E6 nordover fra
Trondheim skal prioriteres.
Nye Veier har sagt at det ikke
spiller noen rolle for dem hva
lokale politikere prioriterer,
sier Krogstad.
Krogstad viser til at det ble

enighet på fylkestingene om at
trafikkveksten sør for Trond-
heim skal løsesmed vei og nor-
dover med tog. Å dra inn utvi-
delse avE6nord for Trondheim
som argument for fylkeskom-
munesammenslåinga, mener
Krogstad er en avsporing.
– De må gjerne bygge en vei

nordover, men det haster mest
med E6 sør for Trondheim,

menerKrogstad.

Merkelig avHøyre
Ap-ordføreren synes det er
merkelig at Høyre-politikere i
valgkampen lovte ny E6 sør for
Trondheim, for så å opprette et
statlig veiselskap som blokker-
er for ny E6.

Reguleringsplaner
Tirsdag skal Melhus formann-
skap behandle reguleringspla-
nen for Gyllan-Røskaft, og så
kommer planen til kommunes-
tyret senere i måneden. I ok-
tober skal reguleringsplanen
for Røskaft-Skjerdingstad til
politisk behandling ifølge ord-
føreren. Reguleringsplanene
skulle ha vært vedtatt av kom-
munestyret før sommeren,
men så kom det ifølge ordføre-
renmangemerknader.
– Alle skjønner at uten regu-

leringsplaner kan ikke Nye
Veier bygge. Vi skal gjøre en
grundig jobb, og det skal ikke
være hastverksarbeid, forklar-
er Krogstad.

Vil ikke godta
Krogstad mener politikerne
ikke skal ta hensyn til fylkes-
mannens innsigelse når det
gjelder kryss på Hovin. Etter at
statsråd Jan Tore Sanner (H) sa
nei til kryss på Lundamo, er
krysset påHovin blitt enda vik-
tigere for politikerne.
– Vi kan rett og slett ikke god-

ta at vimister krysset påHovin.
Mengden dyrkajord som går
med til krysset vi vil ha og det
lenger sør, er den samme og jeg
håper Fylkesmannen trekker
innsigelsen, sier Krogstad. Når
reguleringsplanene er vedtatt,
blir det også klart hvor E6 skal
gå og dermed også hvilke om-
råder som faktisk er båndlagt,
peker ordføreren på.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Tror fortsatt på
utbygging avE6
Ordfører Gunnar Krog-
stadmener bygging av
ny E6 ikke er i det blå.

VEDVEISENDE: SkjerdingstadpåKvål er denene endenav
dennyeE6-strekninga, ognyE6 skal også gi ramper slik at
trafikken fraHofstadnæringsparkkangå rett ut påE6 i stedet
for å gå gjennomboligfeltet på Søberg.


