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DøDen rusker
i oss alle
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Åpent møte på Byscenen,
Kongens gate 19, Trondheim,
mandag 27. januar kl. 1800–1930.

> Mot til å snakke om døden
> Hvordan leve med alvorlig sykdom og mulig død
> Hvilken plass har døden i vår tid
> ulike kulturer, ulike reaksjoner

Møtet åpnes av programleder og komiker Klaus Sonstad

Paneldeltakere:
Henning Herrestad, filosof, leder av LEVE,
landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Anniken Golf Rokseth, tidligere kreftpasient,
mottaker av kreftforeningens hederspris 2013
erlend Strand Rokseth, pårørende, mottaker av
kreftforeningens hederspris 2013
Stein Kaasa, professor i palliativ medisin
Anne Lise Ryel, generalsekretær i kreftforeningen

Møteleder: Arnt Maasø
Musikalsk innslag: Daniel Aalberg

Møtet er gratis. Begrenset antall plasser. Påmelding på
www.deltager.no/kreftforeningen/dodenrusker.

Velkommen!

Midtnorske bedrifter, represen-
tert ved regiondirektør Merethe
Storødegård i NHO Trøndelag
og administrerende direktør
Berit Rian i Næringsforeningen
i Trondheimsregionen (NiT),
sier bedriftene er utålmodige
etter mange års utredninger og
utsettelser.Det har spredt seg en
form for matthet når det igjen
ser ut som det kan gå år før man
finner en løsning.

Utfordrer statsråden
– La det være sagt med én gang,
det er bra regjeringen engasjer-
er seg i denne saken, slik Linda
Hofstad Helleland (H), leder i
transport- og kommunikasjons-
komiteen på Stortinget for-
midlet for noen dager siden.
– Men nå må statsråd Ketil

Solvik-Olsen følge opp, komme
på banen for å avklare den vid-
ere prosessen, og hanmå signal-
isere om det følger penger med,
sier Storødegård.
Både Storødegård ogRian sier

det må komme en snarlig av-
klaring av hvor fremtidig
godsterminal skal ligge.

Avskriver ikke Øysand
– Vi har for vår del ikke skrin-
lagt Øysand. Vårt primære
ønske er å få på plass et integrert

logistikknutepunkt der tre
transportformer knyttes
sammen, bil, båt og bane. Dette
innspillet ble skutt ned nesten
før diskusjonen kom i gang. Går
det ikke med Øysand, må vi
finne annen plassering.Primært
ønsker vi oss sør for byen, sier
Rian.
Også NHO Trøndelags

medlemsbedrifter har gitt
uttrykk for at en integrert løsn-
ing er å foretrekke. Heller ikke
denne organisasjonen har
avskrevet Øysand.

Ikke nye utredninger
– Vår klare melding er at vi nå
må klare oss uten nye utrednin-
ger som forsinker fremdriften
ytterligere. NHO er invitert til å
bli med i en ny styringsgruppe
som skal vurdere lokalisering.
Men den bør komme raskt.
Nasjonal godsanalyse er ventet i
2015. Vi kan ikke bare sitte og
vente på den.Mye av jobben kan
gjøres lokalt.
De to næringslivslederne har

en mistanke om at regjeringen
ikke har avklart med seg selv
hvordan terminalsaken skal
videreføres. Det virker lite sann-
synlig at samferdselsministeren
trer en løsning ned over mid-
tnorske hoder. Og det haster. To
store transportører, Bring og
Tollpost, skal flytte fra hen-
holdsvis Brattøra og Nyhavna i
2016. Hvis bedriftene får tyde-
lige signaler om hvor en fremti-
dig godsterminal skal plasseres,

er det sannsynlig at de orienter-
er seg i den retningen.

Forutsigbarhet
– Et logistikknutepunkt forut-
setter forutsigbare transport-
linjer.
Storødegård mener arbeidet

nåmå få et helt annet tempo. Og
detmå tenkes langsiktig,minst i
et 30-årsperspektiv.
– Det betyr at vi må parkere

noen av alternativene som er
diskutert.Vi ønskermer gods fra
bil til båt. Veinettet kollapser på
et eller annet tidspunkt. Da må
man ta avgiftsregimet i bruk;
gjøre det mindre lønnsomt med
bil, rimeligeremed båt.

Savner «krigen»
Både Storødegård og Rian savn-
er entusiasmen blant midt-
norske ordførere for terminal-
prosjektet.
– Alle sier de vil ha en løsning,

men ikke i min kommune. Det
burde vært krig kommunene
imellom om å få godstermina-
len, sier Storødegård med
referanse til Hamburg der
havneområdet er blitt en turist-
attraksjon som turister betaler
for å besøke.
Rian peker på mulighetene en

terminal innebærer når det gjel-
der verdiskaping som vil styrke
lokal konkurransekraft. Men nå
er budskapet: tempo, tempo,
tempo...
HERMANN HANSEN 95198 697
hermann.hansen@adresseavisen.no

- Statsrådenmåpå banen
Næringslivet i Trøndelag er
glad for regjeringens
initiativ i saken om ny
godsterminal. Men de krever
tempo, tempo, tempo...

Det haster med godsterminal:

Ikke tid til nøling: Trøndersk næringsliv krever en rask behandling av saken om ny godsterminal. -Vi
trenger ikke flere utredninger. Nå må samferdselsministeren på banen, sier fra venstre Merethe
Storødegård (NHO Trøndelag) og Berit Rian (NiT).Foto: NILS H. TOLDNES

13 000kyllingermed salmonella
Salmonellaen ble oppdaget
ved obligatorisk prøve før
slakting.

Prøvene av slaktekyllingen hos
en produsent i Gauldal, ble bek-
reftet av Veterinærinstituttet og
påviste salmonella infantis 15.
januar. To dager senere ble 13
000 kyllinger avlivet og sendt til
destruering.
– Besetningen ble avlivet og

destruert 17. januar. Øvrig dyre-
hold er båndlagt mens vasking

og desinfiseringsarbeidet pågår,
sier seksjonssjef Jan Kåre
Bjørkås hos Mattilsynet i
Gauldal.

Mange prøver
Når desinfiseringsarbeidet er
ferdig skal Mattilsynet ta nye
prøver for å forsikre at bakterien
er fjernet.
– Det er iverksatt omfattende

prøvetaking for om mulig å
finne smittekilden og avdekke
eventuell smittespredning. Bån-

dlegging av smittede besetnin-
ger blir ikke opphevet førman er
sikker på at smittestoff i dyr eller
i miljøet de oppholder seg i er
fjernet. Deretter får fjørfeanleg-
get en karantene på 30 dager,
der lokalet står tomt før nye kyll-
inger kan settes inn.

Uvanlig i Norge
Salmonella infantis, som nå er
påvist i Sør-Trøndelag, er ikke
blant de hissigste variantene,
men er likevel en av de

salmonellatypene som oftest gir
salmonellose hos mennesker i
EU.
– Den er ikke så vanlig iNorge

og opptrer helst i broileropp-
drett i Europa,opplyser Bjørkås.
Salmonella finnes i naturen,

blant annet hos fugler og pinns-
vin. Den kan også komme inn
via fôr og smittefarlige kontak-
ter, men alle produsenter har
gode rutiner for besøkende som
skal inn i anlegget, slik at det er
ikke lett å få inn smitten på den

måten.
En god regel for å unngå

salmonella fra kyllingkjøtt, er å
sørge for god varmebehandling
og at kjøttet er gjennomstekt.
Skulle man likevel bli smittet,
resulterer det i kraftig diaré. Blir
man smittet av denhissige typen
Salmonella kan det føre til syke-
husinnleggelse, og for de som er
svekket og blir smittet kan en
hissig salmonella være fatal.
ANNE BERIT FAGERNES 926 76 968
anne.berit.fagernes@adresseavisen.no


