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Samler Gauldalen
Det er stor interesse for Nærings-
foreningen i Trondheimsregionens 
(NiT) satsing i Midtre Gauldal. 
Allerede har rundt 20 bedrifter 
meldt seg inn i foreningen, og når 
aktiviteten kommer skikkelig i 
gang, vil helt sikkert flere komme 
til.
NiT er nå på jakt etter en daglig le-
der for foreningens avlegger i 
Midtre Gauldal. Mens man har 
valgt å ha en delt heltidsstilling i 
Melhus og Skaun, ønsker man å 
ansette en leder på heltid i Midtre 
Gauldal. I utgangspunktet høres 
dette kanskje mye ut, med tanke 
på at Midtre Gauldal er en langt 
mindre kommune enn Melhus. 
Etter som det er meldt inn mange 
aktuelle prosjekter fra næringsli-
vsaktører, har man imidlertid 
valgt å satse på en heltidsjobb.
Jeg tror 
det kan 
vise seg å 
være et 
fornuftig 
valg. 
Midtre 
Gauldal 
er en
annerledes kommune enn sin nabo 
i nord. Forholdene er mindre, 
aktørene kjenner hverandre godt 
og jeg våger å påstå at man har 
flere felles interesser her, enn man 
har i store Melhus på dørstokken 
til Trondheim. Derfor tror jeg 
også ei slik forening vil ha lettere 
for å samle næringslivet i Midtre 
Gauldal. Her er det gode tradi-
sjoner for å samarbeide mot felles 
mål. Grendeinteressene vil kanskje 
gi utfordringer, men en samlende 
leder vil kunne utrette mye i kom-
munen.
Hans Petter Øien Kvam, som er le-
der for NiT Melhus og Skaun, er 
sentral i arbeidet med å planlegge 
avdelingen i Midtre Gauldal. Han 
er gauldaling, har bred erfaring fra 
det lokale næringslivet og synes å 
være riktig mann til å samle næ-
ringslivet i regionen. Han er iderik 
og synes å ha gjort en god jobb 
som frontkjemper for næringslivet 
i Gauldalen.
Denne satsingen lover godt for den 
videre utviklingen av næringslivet i 
vårt område.

Her er det gode
tradisjoner for å
samarbeide mot
felles mål.

Spurven
Edith Piaf eller
den som ”ler
åt katten grå”?
Begge så små
men ganske
så stor,
en ”ribbar” strå
den andre
bruker ord.
Arnes ”Haugtussa”,
”Spurven” sin sang,
Veslemøy ”lengtar”,
”Padam Padam”.
En ”tippar korn,
lever dagar lette”
den andre
litt forlor’n,
fant hun den rette?

Trygg

Oppfylling i Gaulosen er en umulighet

Lars Arne Pedersen

I forbindelse med at planer for deponi i 
Trondheimsregionen var til behand-
ling i Kommunestyret i Skaun, uttalte 
ordføreren seg skråsikkert på føl-
gende:
• Det vil bli bedre for fugl i området
• Det vil bli bedre for miljøet i områ-

det
• Det vil ikke bli avsetninger
Når arealet ikke var tatt med i plan-

ene så var dette fordi området er for 

miljømessig konfliktfullt.
Arbeiderpartiet er ikke enig med 

ordføreren når han sier at dette ikke vil 
gi negative konsekvenser for området. 
Alle tidligere forslag (så som utfylling 
på Bynessida, småbåthavn i Brekka, 
vegføring E39 utpå sjøen) har blitt av-
slått av Miljøverndepartementet med 
begrunnelse om at det vil gi negative 
konsekvenser.
Ett forslag om å legge logistikknute-

punktet med havn på Øysand og ut i 
sjøen, ble raskt trukket etter at kraftige 
signaler kom på at dette var miljømes-
sig umulig.
Gjennom Marine verneplaner øns-

ker Miljøverndirektoratet å beskytte et 
utvalg av marine områder, og sier føl-
gende om Gaulosen:
Gaulosen er et av relativt få ube-

rørte elvedeltaer og estuarier ved 
utløpet av en større elv som ikke er 
regulert for kraftutbygging. Hele om-
rådet i Gaulosen er et svært viktig næ-
ringsområde for vannfugl. Området er 
også viktig som hekke- og overvint-
ringsområde for en rekke fuglearter, 
og har stor betydning som rasteplass 

for trekkende fugler.
Verneverdiene i Gaulosen er pri-

mært knyttet til bunnforholdene og 
plante- og dyrelivet i elvedeltamiljøet. 
Verneformålet for de spesielle gruntva-
nnsområdene knytter seg til å ta vare 
på de spesielle bunnforholdene og det 
tilhørende rike og mangfoldige plante- 
og dyrelivet karakteristisk for naturty-
per i grunne områder. Verneformålet 
inkluderer også å ta vare på bunnen og 
dyrelivet i dypere partier i tilknytning 
til gruntområdene.
Gaulosen er dermed på ei liste med 

5 nye områder hvor det ønskes en ver-
nestatus (som Saltstraumen, Tautrary-
ggen og Framvaren allerede har).
For Arbeiderpartiet i Skaun er det 

viktig å bevare det marien området og 
lytte til de fagfolkene som tilrår at vi 
ikke skal gjøre tiltak i sjøen. Vi tok en 
helhetlig vurdering og falt vi klart ned 
på at området er for konfliktfullt og sa 
dermed klart nei til forslaget.

Lars Arne Pedersen
Gruppeleder Ap

GRAVES OPP: Oppgravinga av miljøgata har startet. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Dette kan komme til 
å koste seks millioner
Melhus kommune krever erstatning 
etter at kloakkrøret ble potte tett. 

Nettdebatten:
Hvorfor skal Melhus kommune ta 
opp lån for å finansiere dette pro-
sjektet? Er det ikke mere naturlig at 
entreprenøren som forårsaket fade-
sen, skal forskutere gravinga inntil 
forsikringa trer i kraft? Det er vel 
samme firma som også fikk anbudet 

på oppgravinga. Snakk om å « 
skaffe» seg godt betalt jobb....

Nils Einar Berg

Er det tilfellet at samme firma som 
forårsaket skaden har fått oppdra-
get å reparere for flere millioner, for 
så å tjene penger på det?

Ann Tove Buklev

Gammelt nytt at den som forårsa-
ket skaden fikk jobben. Tenkte du 
fulgte med på alle innleggene i TB-
debatten......
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