
Manipulert bilde og mer feilinformasjon om Hestsjøen 

I innlegg, kronikk og reportasjer i Adressa prøver Ola Borten Moe å tåkelegge mulige lovbrudd og 

fakta i Hestsjø-saken. Dette gjøres gjennom massiv feilinformasjon.  

I kronikken til Ola Borten Moe 25/10 var det et stort bilde som han påstår viser dagens situasjon i og 

rundt det søkte deponiet. Bildet var også i reportasjen i Adressa 27/10. Men bildet er fotomanipulert 

ved at mye vegetasjon og skog er fjernet. Dette er tydelig for å bedra leserne til å tro at området 

nesten er helt uten vegetasjon og skog. Borten Moe klager så gjentatte ganger på at Rådmannen ikke 

har lagt dette bildet inn i saksframlegget. Han mener utrolig nok at Rådmannen, som han, skal 

feilinformere politikerne og andre gjennom hans fotomanipulerte bilde.  

Dagen før siste behandling i Bygningsrådet møtte Ola Borten Moe på Ordførerens kontor med 11 

trykte lobbynotat. Dagen etter foreslo og vedtok AP, med ordfører Rita Ottervik i spissen, H og Frp 

det Borten Moe ønsket. Dette var mot Rådmannen som for 8. gang hadde anbefalt at hans 

deponiplaner skulle stoppes. Økokrim skriver at korrupsjon defineres som det «å gi/tilby eller 

kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Vi mener det som 

har skjedd i Hestsjø-saken kan være korrupsjon. 

Det er lov å hugge i egen skog, men Skogbruks- og Naturmangfoldloven slår fast skal man ta hensyn 

til miljøverdiene og biologisk mangfold. Det har ikke Ola Borten Moe gjort. Allerede i 2011 skrev 

Fylkesmannen at det er generelt uheldig at et deponi ville kunne ødelegge ungskog med stort 

karbonbindingspotensial, og at det burde vurderes i saken. Rådmannen har så i 2013 og 2014 

gjennom brev, møter, befaring og saksfremlegg informert Borten Moe grundig om at deponiområdet 

er en svært sentral del av Leinstrandkorridoren med nasjonal viltverdi A. Det har også blitt 

understreket at skogen er spesielt viktig. Likevel hugget Ola Borten Moe og de andre grunneierne 

ned nesten all granskog i desember 14/januar 15. Etterpå krevde han og krever fortsatt at verdien på 

den økologiske korridoren til Bymarka med nasjonal viltverdi A skal nedgraderes kraftig. Dette for å 

presse gjennom sitt deponi. 

 

Ola Borten Moe skriver at det var en befaring høsten 2013. Kommunen og et referat viser til at 

befaringen var i januar 2014. I referatet som er skrevet av hans part, Selberg Arkitekter, står det ikke 

at Borten Moe sa at hogst ville bli gjennomført, og at han tilbød kommunen å legge føringer slik han 

påstår. Borten Moe påstår videre at økt matjord etter et deponi vil ligge på drøyt 100 meters høyde, 

fakta er at det ligger på 175-200 meter. Hans innleide konsulenter klassifiserer matjorda, som vil 

komme etter 20 års miljøskadelig deponidrift, til å ha middels positiv verdi. Områdets verdi som 

beitemark er også svært begrenset. Og vil videre reduseres da Borten Moe har en plikt etter 

Skogbruksloven og bærekraftforskriften til å plante ny skog innen januar 2018. 

Jeg støttet at Skjøla pukkverk ble utvidet og nå kan brukes som massedeponi. Dette gjorde også 

Rådmannen, høringsinstansene og et enstemmig bystyre. Pukkverket ligger ikke i den økologiske 

korridoren, men i marka mot grensa til Klæbu. Utvidelsen er bort fra den økologiske korridoren, og 

som Rådmannen dokumenterte gir det ingen store konflikter. Som Trondheimsregionen har vist i 

2015 har vi nok deponier for 12-18 år framover. Med Skjøla pukkverk, som vil kunne bli over fem 

ganger større enn Hestsjødeponiet, øker kapasiteten videre.   

 

Landbruksdirektør Tore Bjørkli reagerer sterkt på det som har kommet fram rundt Overvik og 

Kastbrekka, og mener det truer lokaldemokratiet i Trondheim. Ola Borten Moe, 1. nestleder i 

Senterpartiet og folkevalgt i Trondheim, truer også lokaldemokratiet med Hestsjøen-saken sammen 

med sine politikervenner på Rådhuset. Rådmannen er stemt ned for 8. gang, og selvtektshogst, 



mulige lovbrudd og massiv feilinformasjon belønnes med et totalt unødvendig miljøskadelig deponi 

som Ola Borten Moe vil tjene mange millioner på. Nok er nok, nå må deponiplanene ved Hestsjøen 

stoppes en gang for alle.  
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