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Anmerkning angående deres utsendelse med ønske om private og offentlige institusjoner og 

organisasjoners syn på Forsvarssjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for Forsvaret.  

Deres skriv med referanse: 2010/01948-97/FD IV 1/FHE er sendt til mange parter som kan bli berørt 

av den nye langtidsplanen for Forsvaret sine konsekvenser. Vi ønsker imidlertid å påpeke at en 

gruppe som vil bli betydelig berørt, landbruket, ikke er tatt med i adresselisten.  

64% av arealet på Ørland er dyrka mark som benyttes til produksjon av mat. De 40500 dekar mark 

som dette utgjør,  sysselsetter 10,3% av kommunens yrkesaktive befolkning direkte. I tillegg bidrar 

ringvirkningene av disse 250 arbeidsplassene med sysselsetting av ytterligere 500 personer i 

regionen. Store deler av de områdene som blir berørt ved å velge Ørland som framtidig lokalisering 

av Norges eneste kampflybase benyttes i dag av den næringa som ovenfor omtales. Landbruk er en 

biologisk produksjon preget av langsiktig tenkning. Såfremt ei slik næring skal være mulig å utøve, er 

det svært viktig at utøverne i størst mulig grad er kjent med de forventninger, planer og ønsker 

resten av samfunnet til en hver tid har. 

 Prosessen i forkant av valget av beliggenhet for Norges kampflybase har, forståelig nok, for de 

berørte grunneiere i Ørland vært preget av mangel på informasjon. Vi forventer imidlertid nå at 

ettersom Forsvarssjefen har konkludert ut i fra en helhetlig vurdering av taktiske, økonomiske og 

geografiske hensyn så må det vel også ligge inne en oversikt over hvor mange grunneiere, både i 

form av gårdsbruk og frittliggende eneboliger som vil bli berørte. Vi anser det derfor betimelig nå å 

be om  at berørte grunneiere kontaktes, og blir gjort kjent med hvilke følger valget av Ørland som 

framtidig kampflybase vil gi for den enkelte grunneier. 



Det har fra lokalt hold vært noe fokus på den økte støybelastningen fra de nye kampflyene. Vi er 

imidlertid også i den seinere tid blitt gjort oppmerksomme på at andre forsvarsenheter som luftvern, 

basesett og besøkende utenlandske avdelinger vil øke i omfang. Dette vil sannsynligvis bety økt 

aktivitet utenfor det inngjerdede militære område i form av økt trafikk på det sivile veinett ved 

forflyttninger under øvelser. Sannsynligvis for økt smittepress mot natur og husdyr vil også øke ved 

at et tiltakende antall personell og utstyr vil alternere mellom tjeneste og bruk i inn- og utland.      

 Som representerende faglag for bøndene i området finner vi det derfor svært beklagelig at hverken 

landbrukets utøvere ved sitt faglag eller den offentlige landbruksforvaltningen hverken på nasjonalt 

eller fylkesnivå er registrert høringsinnstans.  

Vi anmoder derfor med dette brev om å bli opptatt som fullverdig høringsinnstans, og vi påberoper 

oss  samtidig rett til å komme med detaljerte innspill før fristen går ut den 6. januar 2012. Samtidig vil 

vi be om at Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging ved Det Kongelige 

Forsvarsdepartement tar opp til vurdering hvorvidt Det Kongelige Mat og Landbruksdepartement og 

Fylkesmannens Landbruksavdeling i Sør Trøndelag også må anses som representant for berørte 

parter. 
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