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Les om alt som skal skje under olsokdagene
på Stiklestad i dagens temabilag.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes har ofret mye for
andre. Likevel får steinkjerbyggen mye kjeft.

Olsokdagene

Bonde i hardt vær
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Egil André Kvelstad
Myhre døde etter en fest
i Namsos. 22-åringen ble
det første kjente offeret
for syntetisk hasj i Norge.
En blås var nok.

Selge bolig?

NÆRINGSLIV ● SIDE 14 OG 15

Reduserer fraværet
Skogvegen 23, Inderøy
Visning tirsdag 14.07. kl 1700-1800.

Gunnlaug Ormtunges gate 2
Visning mandag 13.07 kl. 1100 – 1200

norsKe Jordbær

Prisene gjelder t.o.m. 11.07.2015.
Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

7 038730 702522

Mange av NTEs 678 ansatte er i potensiell livsfare hver dag.
Derfor er helse-, miljø- og sikkerhet ekstra viktig for
selskapet. Nå vil andre selskaper lære av kraftkonsernet.

Verdal tlf. 740 43520
Levanger tlf. 05250

500g 39,80 pr kg
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Nyheter
●●Narkotika. Politi, slekt og venner advarer på det sterkeste mot å teste syntetisk cannabis.

Egil (22) ble «dødshasjens» fø
STEINKJER

Obduksjonsrapporten slår fast at
22-åringen som mistet livet i palmehelga døde etter bruk av syntetisk hasj,
som det første kjente tilfellet i Norge.
Rapporten viser at Egil André
Kvelstad Myhre døde av hjertestans etter å ha brukt syntetisk
hasj av typen MDMB. Sannsynligvis har 22-åringen blitt
påspandert dopet på fest i Namsos. Da gutten kom hjem til hybelen sin i Steinkjer etter festen,
sluttet hjertet å slå. Unggutten,
som har vokst opp i Namsos,
Steinkjer og Salsnes, er dermed
den første i Norge som man antar
har mistet livet etter bruk av syntetisk hasj.
Overlege Andreas Westin ved
St. Olavs Hospital bekrefter at
man aldri tidligere har sett dødsfall etter bruk av syntetisk hasj i
Norge. Sykehuset er den eneste
plassen i landet som gjør rettsmedisinske obduksjoner av døde
mennesker, i tillegg til Folkehelseinstituttet i Oslo.
– Det er ingen tidligere dødsfall som kan settes i klar sammenheng med inntak av syntetisk cannabis, men det er viktig å
understreke at mange avdøde
ikke blir obdusert, og at man
ikke alltid klarer å finne disse
stoffene ved obduksjoner fordi
man ikke alltid vet hva man skal
se etter, sier Westin.

Utbredt
I Nord-Trøndelag har syntetisk
hasj først dukket opp de siste trefire årene. Etterforskningsleder
Leif Gundersen i politiet i NordTrøndelag advarer på det sterkeste mot stoffet.
– Dette er en tragisk sak. Nå
må folk få opp øynene, for det å
sitte på gutterommet og lefle med
varer som du finner på internett
er livsfarlig, sier han.
Det er nemlig der de fleste får
tak i stoffet, ifølge Gundersen.
Storparten av beslagene politiet
har etterforsket i Nord-Trøndelag er blitt rapportert til politiet
fra Tollvesenet, som har oppdaget narkotika i postforsendelser.
– Mange går inn i psykoser og
blir helt gale av stoffet. Folk må
bli klar over hvor farlig dette er,
sier Gundersen, som har etterforsket dødsfallet av 22-åringen.
Varierende styrke
Det store problemet med stoffet
er at brukerne ikke helt kan vite
styrken på dopet de får tilsendt.
Dermed er det større sjanse for å
ta en overdose.
– Styrkegraden varierer, men
meg fortalt kan et knappenåls-

Fakta
Syntetisk hasj
●● Finnes i mange forskjellige
typer, som for eksempel
MDBM.
●● Er vanlig å selge i pulverform
eller i urteblandinger som er
sprøytet med syntetiske
cannabinoider.
●● Den vanligste inntaksmåten
er røyking. Inntak kan òg skje
ved sniffing eller ved å spise
blandingen.
●● Det er gjort flere større
beslag av syntetiske cannabinoider i Norge, og mengden
øker, noe som tyder på økende
bruk. Ifølge KRIPOS er mesteparten av beslagene i pulverform.
●● Har vært på markedet siden
midten av 2000-tallet, og har
ikke vært utbredt i Nord-Trøndelag før de siste tre-fire årene,
etter det politiet vet.
●● De fleste beslagene
etterforsket i Nord-Trøndelag
har blitt rapportert til politiet
fra Tollvesenet, som har avslørt
syntetisk hasj i postforsendelser. Politiet tror internett er den
viktigste handelsplassen for
syntetisk hasj.
KILDE: UNG.NO/POLITIET
I NORD-TRØNDELAG

hode med pulver være nok til en
brukerdose. Dette er et stoff som
er hundre ganger sterkere enn
naturalia hasj, og det er nærmest
mikroskopiske mengder som
skal til, sier Gundersen.

Siktet
Politiet har klart å finne ut at den
syntetiske hasjen Kvelstad Myhre
døde av, kommer fra Namsos.
Hjemme hos en 32 år gammel
mann har politiet funnet rester av
syntetisk hasj av samme type som
tok livet av 22-åringen. Politiet
har hele tiden mistenkt at denne
mannen har omsatt stoffet som
tok livet av Kvelstad Myhre, selv
om han ikke har solgt det til ham
direkte.
– Avhør vi har gjort styrker
den teorien, sier lensmann Stein
Erik Granli i Namsos og Fosnes.
Mannen er nå siktet for salg av
narkotika. Selv om politiet mener
det er en kobling mellom sakene,
etterforskes de uavhengig av

Tung tid: Kristian Kongsmo Ingebrigtsen og Lene Skomsvold var nære venner av 22 år gamle Egil André Kvelstad Myhre, som
har vært avhengig av.

hverandre. Det betyr at den 32 år
gamle mannen ikke kan bli straffet eller siktet for dødsfallet – bare
for narkotikasalg.
– For at det skal skje i Norge
må han nærmest ha satt dosen på
22-åringen, og det har han ikke,
forklarer Gundersen.
Namsos-politiet har siden
dødsfallet i mars jobbet med å
prøve å kartlegge nettverk av
brukere og selgere av syntetisk

hasj og andre narkotiske stoffer
i byen. Flere personer er blitt siktet for kjøp og salg av narkotika
de siste månedene.
– I forbindelse med etterforskningen har vi også avdekt at
flere ungdommer har brukt stoffet. Det bekymrer veldig, og vi vil
selvfølgelig advare folk mot å
bruke det. Opplysningene vi får
fra folk som bruker det, er imidlertid at folk har blitt skremt, og

Han var en utrolig kar, som inviterte meg og andre venner hjem til seg
og introduserte folk for hverandre. KRISTIAN KONGSMO INGEBRIGTSEN, OM SIN AVDØDE VENN

har gått tilbake til å bruke vanlig
hasj igjen, sier lensmannen.
Publisering av fullt navn og bilde
av avdøde er avklart med både far
og mor til Egil André Kvelstad
Myhre, og de har gitt sitt samtykke.
Torun Støbakk og
Johan Arnt Nesgård (foto)
torun.stobakk@t-a.no/Tlf.90164061
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●●Sorg. Moren snakker ut etter dødsfall.

rste kjente offer

– Godt å tenke på at godheten hans lever videre

Glad gutt: Egil André Kvelstad Myhre beskrives som en gladgutt av både
venner og familie. De vil advare andre unge mot å prøve den farlige syntetiske hasjen. FOTO: PRIVAT

Etter sin død har Egil André
Kvelstad Myhre (22) reddet
livet til flere andre gjennom
organdonasjon.

døde i Steinkjer etter å ha brukt syntetisk hasj på en fest i Namsos. Nå vil de advare andre mot å prøve dopet, som Kristian selv

Det forteller mor Sol Myhre,
som måtte ta den tunge avgjørelsen like etter at sønnen hennes tragisk mistet livet i palmehelga.
– Jeg har fått høre at organer fra ham har reddet en tolv
år gammel gutt som var på dialyse. En ung dame og en mann
har også fått organer fra ham.
Det er godt å vite at godheten i
ham på en måte lever videre,
sier moren til Trønder-Avisa.
Denne uken fikk hun endelig svar på hva som tok livet av
gutten hennes. I likhet med
politiet vil hun advare på det
sterkeste mot syntetisk cannabis.
Myhre mener imidlertid at
avisene har framstilt sønnen
som narkoman etter dødsfallet.
Det synes hun er helt feil. Hun
vet at sønnen har prøvd hasj på
fest, men mener det er vanlig i
de fleste ungdomsgjenger i dag.
Moren beskriver ham som
en helt vanlig gutt. Til høsten
hadde 22-åringen søkt om studieplass på en linje ved HiNT

som han gledet seg til å starte
på.
– Det jeg blir så lei meg for,
er at via avisene virker som om
han hadde vært og kjøpt stoffet.
Det har han ikke, det vet vi 100
prosent sikkert. Jeg tror ikke
han har vært borti det før i det
hele tatt. Han var bare så uheldig. Når han først prøvde så det
ble utfallet fatalt, sier hun.
Myhre har hatt en tøff tid
etter dødsfallet.
– Det er så uvirkelig at jeg
egentlig lever i en tåke som jeg
håper å komme ut av snart. Det
er veldig mange som har vist
sin sympati for meg etter dødsfallet. Jeg er takknemlig, men
har ikke klart å svare noen av
dem. Kanskje vil jeg gjerne
prate med dem om et halvt år,
eller et år, sier hun.
Kompisene til sønnen har
ifølge moren stilt opp mye for
familien i den tunge tiden.
Fortsatt hender det at de treffes
for å minnes Egil André
sammen.
– Gjennom dem får vi i familien et større innblikk i hvordan han var overfor kompisene. De sier at de har mistet
limet som holdt dem sammen,
sier moren.

– Jeg føler at jeg har fått en gave som overlevde
Den dagen kompisen døde,
sluttet Kristian Kongsmo
Ingebrigtsen (23) med
syntetisk hasj.
Unggutten har vokst opp
sammen med avdøde Egil
André Kvelstad Myhre (22) i
Salsnes utenfor Namsos, og
beskriver ham som en nær
venn. 23-åringen tar dødsfallet
tungt, men vil stå fram i avisa
med sin historie for å skremme
andre fra å prøve syntetisk hasj.
Han var avhengig av stoffet i tre
år, og klarte å slutte først da

kameraten mistet livet. Ifølge
Kongsmo Ingebrigtsen var det
bare en blås av det syntetiske
dopet som skulle til før kameraten ble så dårlig at han mistet
livet.
– Jeg føler at jeg har fått en
gave som overlevde det. Det
måtte noe så alvorlig til før jeg
klarte å komme meg opp av det
dype hullet jeg hadde havnet i.
Jeg lå og kaldsvettet i dusjen i
de to første ukene etter at jeg
flyttet, og ba min mor holde
meg unna Namsos slik at jeg
ikke kunne få tak i mer stoff.

Jeg vil heller gå ut i avisa og
advare enn at dette skjer igjen.
Jeg kjenner heroinmisbrukere
som sier det er vanskeligere å
slutte med syntetisk cannabis
enn med heroin, sier Kongsmo
Ingebrigtsen, som nå bor
hjemme hos sin mor i Fosnes.
Trønder-Avisa møter ham
sammen med 22-åringens
ekskjæreste, Lene Skomsvold
(19), utenfor Namsos storsenter.
De har møtt opp for å fortelle
hvor mye de satte pris på den
døde kompisen. I motsetning til
Kongsmo Ingebrigtsen var

22-åringen aldri en del av rusmiljøet i Namsos.
– Han tok veldig sjelden en
blås. Han var en helt vanlig gutt
som heller aldri kjøpte stoff,
fordi han ville unngå dette miljøet, sier Kristian.
De har begge tatt dødsfallet
tungt. I ettertid har de fått oppfølging fra kommunens kriseteam for å takle sorgen. De har
også snakket mye med moren til
22-åringen, og hjalp blant annet
med å organisere begravelsen.
– Han var alltid så glad og
god, sier Skomsvold om ekskjæ-

resten, som det ble slutt med
bare kort tid før dødsfallet.
Kongsmo Ingebrigtsen beskriver kameraten som limet i guttegjengen, og sier det er tungt å
ikke ha ham rundt seg.
– Jeg sliter fortsatt med søvnproblemer. Savnet er der hele
tiden. Han var en utrolig kar,
som inviterte meg og andre venner hjem til seg og introduserte
folk for hverandre, sier Kristian.
Han beskriver rusmiljøet i
Namsos som «tøft», og er glad for
at han nå har klart å komme seg
utav det.
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Klining på nykinoen

Eldar tilbake for fullt

Gro Langnes åpner Kimen kino i dag. Men hun har
selv ingen planer om å benytte seg av «klinesetene».

Eldar Rønning mener han har funnet tilbake til
suksessoppskrifta. Han skal trene litt mindre.

GODTFOLK ● SIDE 24 OG 25

Feiret id i
ny moske

250 muslimer fra Steinkjer og nabokommunene
feiret høytiden id i går,
og da var finstasen
selvfølgelig på plass.

NÆRINGSLIV ● SIDE 9

Større havn

Det planlegges en kraftig
utvidelse av havna i
Verdal. Det vil øke kapasiteten betydelig for
kalkprodukter.

SOMMER ● SIDE 12–14

Spennende
for de unge
NYHETER ● SIDE 4 OG 5

Livsfarlig dop kjøres
uhindret over grensa
Prisene gjelder t.o.m. 18.07.2015.
Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

7 038730 702522

Syntetisk hasj. Livsfarlig syntetisk hasj
kjøpes på internett og bringes til NordTrøndelag i posten eller over grensa fra
Sverige. Tollvesenet har ikke gjort et
eneste beslag.
PS4 500GB
KONSOLL

Èn dual shock
controller medfølger

3290

#STORHANDELOBS

/COOPOBS

Namsskogan Familiepark
treffer blink hos de unge
med sine aktiviteter. Iver
Vassmo (10) fra Trondheim dristet seg opp i
hatten til Rebella Hex.

Selge bolig?
Steinkjer 74 16 00 00
Movegen 4 A - Guldbergaunet, Steinkjer Bakar Hansen-vegen 23 - Sparbu, Steinkjer
Visning etter avtale
Visning etter avtale

NORSK
JORDBÆR

500g kurv. Pr kurv.
39,80/kg
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Nyheter
●●Syntetisk hasj. Oppmerksomhet om dophandel i post kan skremme flere til å kjøre over grensa, frykter Tollvesenet.

Slik kommer «dødshasj
Stadig mer av det livsfarlige syntetiske
dopet kommer til Nord-Trøndelag over
svenskegrensa i bil, frykter Tollvesenet.
Smugling over grensa er nesten umulig å
oppdage for dem.
I palmehelga døde 22 år gamle
Egil Andre Kvelstad Myhre etter
å ha brukt syntetisk hasj på en
fest i Namsos. Han ble det kunstige rusmiddelets første kjente
dødsoffer i Norge – og saken har
gjort kampen mot narkotika enda
mer alvorlig for både politi og
Tollvesen i Nord-Trøndelag.
I mange år har de fleste beslagene av syntetisk hasj i NordTrøndelag blitt gjort gjennom
postkontroll.
Tollvesenet i Midt-Norge tror
nå at mer av det syntetiske dopet
kan komme til regionen i bil fra
Sverige. Så langt har de nemlig
ikke gjort et eneste beslag av syntetisk cannabis. For bare noen år
siden var det vanlig med et tjuetalls beslag i posten i året.
– Smugling over grensen kan
være en av de nye sendingsmetodene som brukes. Det kan forklare noe av nedgangen vi har
sett i beslag. Flyttes det over
grensen med bil er det veldig mye
vanskeligere å oppdage, sier
Hilde Ruud som er avdelingsleder
for grensekontroll i tollregionen.
De siste to årene har dopsmugling i postforsendelser blitt viet
mye plass i avisspaltene – blant
annet gjennom Adresseavisens
prisbelønte serie om «Det mørke
nettet». Ruud tror det kan være
med på å skremme folk til å finne
andre metoder for å sende stoffet.
– Vi har mange grenseoverganger både i vår region og ellers
i landet, så det kan kanskje føles
tryggere for folk å hente det over
grensa i stedet for å gå på postkontoret, sier hun.

– Kan putte det i skoen
Tollvesenets mistanke bekreftes av
en kilde Trønder-Avisa har snakket med i et rusmiljø i en nordtrøndersk by. Ifølge kilden hender det
at folk bestiller dop på internett –
som regel på det mørke nettet – før
de kjører og henter syntetisk hasj
fra en dealer i Sverige.
Det samme bekrefter en kilde
fra rusmiljøet i en annen by i
Nord-Trøndelag. Ifølge kilden
skal dopsmugling over grensa ha
vært hovedkilden til et nettverk
av minst ti brukere av syntetisk
cannabis i byen.
– Det er mye enklere enn for
eksempel å smugle noen brett for
mye med øl. Du kan for eksempel
putte det i skoene, sier kilden.
Små pakker
Det er vanskeligere å avdekke
smugling av syntetisk hasj i grensekontroll enn i posten. En brukerdose trenger ikke å være større enn
et knappenålshode, og er mye
enklere å gjemme for kontrollørene
enn mange andre smuglervarer.
Ruud i Tollvesenet tror det er

langt flere brukere i Nord-Trøndelag enn politiet og Tollvesenet
er klar over – blant annet fordi
politiet nå har avslørt flere personer som har brukt og solgt stoffet
i Namsos.
– Når vi ser at det finnes miljø
som det på Namsos, må det finnes
store mørketall i og med at beslagene våre er så lave, sier Ruud.

Utbredt
Namsos er imidlertid ikke den
eneste byen hvor stoffet har vært
i bruk. Politiet vet om miljøer
som driver med stoffet i både
Levanger og Verdal. I noen tilfeller får folk kjøpt stoffet fra «dealere» – i andre tilfeller bestiller
privatpersoner det selv på internett til eget bruk.
– Det er forekomster av syntetisk hasj relativt regelmessig i
både Levanger og Verdal. Mye
går på import fra utlandet fra folk
som bestiller det på internett på
gutterommet, og fanges opp i
postkontroller og tollkontroller
på Østlandet i tillegg til det vi får
fra Tollvesenet i Trondheim, sier
etterforskningsleder Kjetil Ravlo
ved Levanger og Verdal lensmannskontor.
Stoffet blir stort sett alltid
bestilt på internett – men hvordan
stoffet kommer til Innherred varierer. Ravlo bekrefter at politiet har
etterforsket episoder hvor dopet
har blitt smuglet med bil over
svenskegrensa. Han har imidlertid ikke inntrykk av at det har blitt
færre saker de siste årene, og
synes det er vanskelig å si om Tollvesenet har rett i sin antakelse om
at mer av stoffet kan komme til
Norge på denne måten enn det
som var vanlig tidligere.
Kommer i post
Mye tyder på at mange fortsatt
får dopet tilsendt til egen postkasse i Norge. Til nå har tollmyndighetene på Alnabru utenfor
Oslo, som har hovedkontroll med
all post inn til landet, beslaglagt
540 pakker med syntetisk cannabis i år – og det er slett ikke all
post de rekker å kontrollere.
Sjansen er stor for at noen av
brevene som er stanset på Alnabru, er adressert til nordtrøndere.
Det er nemlig bare en liten andel
av posten til Nord-Trøndelag som
undersøkes av Tollregion Midt.
Tollvesenet klarte ikke å finne
ut hvor mange det gjelder da
Trønder-Avisa var i kontakt med
dem. Heller ikke politiet i NordTrøndelag eller Kripos har noen
slik oversikt – selv om Tollvesenet skal rapportere alle beslag av
syntetiske cannabis til politiet.
Torun Støbakk
torun.stobakk@t-a.no /Tlf. 901 64 061

Skjuler identiteten på nett når de hand
Narkotikahandel på «det
mørke nettet» og utvikling
av stadig nye typer syntetisk
hasj kompliserer jobben for
politi og Tollvesen.
Politiet i Namsos sier de er
kjent med at narkotika handles
over «det mørke nettet» i byen.
Trønder-Avisa er kjent med at
også rusmiljø andre steder i
Nord-Trøndelag bestiller syntetisk hasj på denne måten – selv
om politiet sier noe også handles på «vanlig måte» på internett.
– Stoffet bestilles av folk på

internett, enten på kryptert nett
eller åpent, og enten til seg selv
eller til salg. Ingen kommune er
for stor og for liten, og man må
anta at stoffet finnes i kommuner over hele fylket. Vi har sett
at tilgjengeligheten på denne
typen narkotika øker. Du trenger ikke å ha noe «miljø» for å få
tak i dette, dermed spres tilgjengeligheten, sier politioverbetjent Sivert Rannem i Nord-Trøndelag politidistrikt.
Når man bestiller stoff gjennom «det mørke nettet», brukes en
annen type nettleser enn på «vanlige» pc-er. Disse nettleserne er

lagd på en slik måte at det i praksis ikke er mulig å spore datatrafikken. Betalingen skjer ofte med
digital valuta, kjent som «bitcoins». Når kjøpet er gjort, sendes
rusmiddelet rett og slett i posten,
enten i brev eller i pakker.
«Det mørke nettet» kompliserer jobben for politiet. Samtidig
er vitenskapen i seg selv med på
å gjøre kampen mot syntetisk
cannabis vanskelig. Det lages
nemlig nye former for syntetisk
hasj hele tiden – og ikke alle
stoffene rekker å bli gjort ulovlig før de plutselig er i omløp.
Dermed har ikke Tollvesenet
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en» til Nord-Trøndelag
Fakta
Hva er syntetiske cannabinoider?

Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe
rusmidler med cannabisliknende effekter. De
fleste av disse stoffene har imidlertid langt
sterkere virkninger sammenlignet med naturlige cannabisprodukter som hasj og marihuana. Syntetiske cannabinoider dukket først
opp på det illegale markedet under navnet
Spice på midten av 2000-tallet. Den vanligste
inntaksmåten er røyking, men det går også an
å spise eller sniffe disse stoffene. Enkelte av
stoffene er mer enn hundre ganger sterkere.
Hva slags ruseffekt gir syntetiske
cannabinoider?

Brukere oppgir at syntetiske cannabinoider har
en sterk cannabislignende effekt, og at både
positive og negative rusopplevelser forsterkes.
Positive effekter kan omfatte en følelse av å
være «høy», økt appetitt, en følelse av økt
energi, latter, samt en følelse av å være fokusert.
Negative effekter kan innebære at man blir trøtt
og sløv, får vansker med hukommelsen, hjertebank, nervøsitet, paranoia (forfølgelsesvanvidd), svimmelhet, hallusinasjoner og kvalme/
oppkast. Det har dessuten vært rapportert om
ettereffekter, som kan vare fra én til flere dager
etter inntak. Disse rapportene inkluderer symptomer som forvirring og problemer med å samle
tankene, en følelse av at mentale prosesser går
langsommere, samt dårligere langtids- og korttidsminne.
Langsiktige skadevirkninger.

Det er forekomster av
syntetisk hasj relativt
regelmessig i både Levanger og
Verdal. Mye går på import fra
utlandet fra folk som bestiller det
på internett på gutterommet.
KJETIL RAVLO, etterforskningsleder

ler narkotika
hjemmel for å beslaglegge det
som syntetisk narkotika, og politiet er ofte avhengig av å bli
varslet av Tollvesenet. Mye av
stoffet blir altså ikke oppdaget i
det hele tatt.
– Det lages nye kombinasjoner
som ikke står på narkotikalista,
og som går ut til adresser som
legemidler. Ganske mange av
legemiddelbeslagene vi gjør er
nok i realiteten syntetisk cannabis, sier avdelingsdirektør Hilde
Ruud i Tollregion Midt.
Det er fire år siden de første
beslagene av syntetisk cannabis
ble gjort i Nord-Trøndelag.

– Forenklet framstilling
Siden Trønder-Avisa først
skrev om dødsfallet til Egil
Andre Kvelstad Myhre forrige lørdag, har flere tatt
til orde for at utbredelsen
av syntetisk cannabis ville
vært unngått dersom ordinær cannabis var legalisert. Blant annet har Unge
Venstre i Oslo tatt til orde
for at 22-åringens dødsfall
bør føre til et skifte i norsk
narkotikapolitikk.
Etterforskningsleder
Leif Gundersen (bildet) i
politiet i Nord-Trøndelag
har imidlertid liten tro på

at legalisering
vil
gjøre
at
man
får
bukt med
syntetisk
cannabis.
Slik han
ser det, er legalisering av
ordinær cannabis en fallitterklæring.
– Det er en veldig forenklet framstilling. Det syntetiske stoffet er mye billigere, og det er enklere å
få tak i. Jeg tror at pris og
tilgjengelighet via inter-

nett er mye av forklaringen på at det er såpass
utbredt som det er, sier
Gundersen om legaliseringdebatten i etterkant av
Myhres dødsfall.
Han påpeker at syntetisk cannabis også er mye
sterkere og mer konsentrert, og dermed lettere å
smugle eller postlegge enn
vanlig cannabis eller marihuana.
– Så vidt meg bekjent er
det ikke like lett å få tak i
vanlig hasj via internett,
sier han.

Fordi syntetiske cannabinoider har vært brukt
som rusmidler i relativt kort tid, er langtidsvirkningene av stoffene foreløpig lite kartlagt.
Det finnes imidlertid noen rapporter om rask
toleranseutvikling og avhengighet. Når man
forsøker å slutte etter noe tids bruk, kan det
oppstå abstinenssymptomer som inkluderer
hodepine, angst, nervøsitet, søvnforstyrrelser, irritabilitet, nedsatt konsentrasjon,
kvalme, depresjon og rastløshet. Ved avrusning har det blitt rapportert om økt svetting,
sterk rustrang (craving), mareritt, kramper,
hjertebank og oppkast.
Hvilke forholdsregler bør man ta?

Siden de fleste syntetiske cannabinoider er
betraktelig sterkere enn THC, er de vanskeligere å dosere. Det er veldig lett å innta for
mye, spesielt ved bruk av stoffet i pulverform.
De sterkeste variantene trenger kun ørsmå
mengder virkestoff for å gi kraftig ruseffekt,
så vær ytterst forsiktig med doseringen. Syntetiske cannabinoider markedsføres ofte over
Internett som lovlig og ufarlig cannabis, men
inntak kan medføre alvorlige konsekvenser,
og i verste fall død.
Hva gjør man ved overdose og akutt fare?

Kontakt ambulanse på 113. Fortell hva den du
er med har inntatt, og hvordan situasjonen er
nå. Du vil få råd over telefonen om hvordan
du best skal kunne hjelpe frem til ambulansen
kommer. Ambulansepersonell har taushetsplikt. Ved angst, voldsom stressreaksjon og
panikk, er det å skape ro og trygghet den viktigste førstehjelpen du kan gi. Giftinformasjonen har en døgnåpen vakttelefon (22 59 13
00) som kan gi hjelp og råd ved overdoser og
forgiftninger.
Kilde: Rustelefonen 08588

ONSDAG
22. JULI 2015
● UKE 30
● NR. 166
● LØSSALG 30,00

SPORT ● SIDE 16 OG 17

NÆRINGSLIV ● SIDE 12

Liverpool vil ha Edvard Sandvik Tagseth til sitt akademi. Men frostingen kan fort gå til rivalen Everton.

Alf Vikan fra Asphaugen mener det må en varm
august til for å redde jordbærsesongen.

Får Liverpool-tilbud

Håper på bedre vær

●●Syntetisk hasj. Kameraten døde av stoffet «Ørjan» solgte.
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«Jeg vil beklage overfor
Egil Andrés foreldre
og familie. Jeg hadde
aldri trodd at han
skulle få tak i det.»
NYHETER ● SIDE 4 OG 5

GODTFOLK ● SIDE 22 OG 23
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Otto (89)
i slaget
Otto Bull fyller 90 år i høst.
Golf kommer han til å spille
så lenge beina bærer ham
rundt golfbanen.

22. juliterroren
befinner seg ikke i
noen gråsone.
Den var absolutt
svart. Det har vi
aldri lov til å
glemme.
LEDER ● SIDE 2

KULTUR ● SIDE 14 OG 15

Jakter på
Marits erstatter
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●●Syntetisk hasj. Tidligere «dealer» forteller om det farlige dopet, smuglingen over svenskegrensen, og det lukkede mil

Han solgte «dødshasjen» som t
NAMSOS

«Ørjan» har dårlig samvittighet og
mange spørsmål etter det skjebnesvangre
dopsalget som endte med at kompisen
mistet livet.
Egil André Kvelstad Myhre ble

det første kjente dødsofferet for
syntetisk cannabis i Norge da
han mistet livet etter en fest i
Namsos i påsken. «Ørjan» – som
er i tjueårene fra Namsos –
kjente ham godt. De to vanket
på mange av de samme festene,
selv om Egil Andre ikke var en
del av rusmiljøet i byen.
Det var «Ørjan». Han har drevet med syntetisk hasj siden 2013,
og har vært dealer av stoffet i
Namsos. Han solgte den syntetiske
hasjen til en kompis, som spanderte på Egil André (22) den skjebnesvangre kvelden i palmehelga.
Ekspertene mener stoffet tok livet
av 22-åringen fra Steinkjer.
– På ett vis har jeg dårlig samvittighet. Samtidig har han tatt
et valg når han har prøvd det, og
jeg solgte det uten å vite at det
ville komme til ham. Jeg hadde
aldri trodd han skulle få tak i
det. Da hadde jeg i alle fall blandet det ned først, sier «Ørjan».
Stoffet kompisen døde av kalles MDMB, og er ifølge «Ørjan»
ikke noe han ville solgt til en uerfaren syntetisk cannabis-bruker
som Kvelstad Myhre. Kilder i
miljøet sier at en blås var nok til
at gutten ble syk etter en fest i
Namsos. Da 22-åringen kom hjem
til leiligheten sin i Steinkjer, sluttet hjertet å slå. «Ørjan» synes
fortsatt det er vanskelig å tro på.
– Jeg har røyket ti ganger mer
enn det han har gjort. Hvorfor er
ikke jeg død, da? Mange andre i
miljøet spør seg om det samme,
sier han.

Dealer
Han startet med syntetisk cannabis allerede i 2013, og har solgt
stoffet siden – stort sett til venner
og bekjente. Han vet om ni andre
personer i Namsos som har også
har solgt stoffet. På det meste – i
2012/2013 – var det ifølge «Ørjan»
omtrent seksti personer i byen
som brukte stoffet. Siden har det
dabbet av. Nå vet han bare om
noen få.
– Det henger sammen med
hvordan tilgjengeligheten er på
andre stoffer. De fleste vil heller
bruke pot eller organisk hasj og
marihuana i stedet for syntetisk
cannabis, sier han.
Han har selv drevet med både
syntetisk cannabis og røyking av
pot. Nå har han imidlertid sluttet
med begge deler. Om en drøy
måned skal han nemlig bli pappa
for første gang.
– Det blir en bra forandring i
livet mitt. Hadde det ikke vært
for det hadde jeg nok fortsatt i
gamle baner, men det kan jeg
ikke gjøre nå, sier han.
Bakmann i Sverige
Lørdag skrev Trønder-Avisa at

kilder i rusmiljøet fra to forskjellige nordtrønderske byer
bekreftet at de hentet syntetisk
hasj i Sverige – og at stoffet ble
fraktet uhindret over grensa.
Det gjorde også «Ørjan» flere
ganger før han sluttet med å
selge stoffet for noen få måneder
siden, helt uten å bli tatt eller
stanset av Tollvesenet. Stoffet
ble bestilt på internett av en
kjenning i Sverige, som «Ørjan»
kjørte og hentet stoffet til. Som
oftest kjøpte han imidlertid
dopet fra en annen dealer i Namsos.
– Noen får det også sendt til
postbokser i Sverige, her i byen
er det ofte Östersund vi bruker.
Nå for tiden er det nesten ingenting som slipper gjennom i posten hvis det ikke går innenlands,
så det er nesten ingen som sender det sånn lenger, sier han.
Han ble pågrepet av politiet
samme dag som Egil Andre
Kvelstad Myhre (22) døde i
påska. Da kom politiet kjørende
til jobben hans i Namsos og hentet ham i svartemarja. Deretter
ble han satt på glattcelle fram til
politiet i stedet siktet en 32 år
gammel mann fra samme by for
salg av narkotika. «Ørjan», som
har vært i politiets søkelys på
grunn av rusproblematikk siden
2014, slapp ut.

Lei
Han er lei av å høre til rusmiljøet. Nå vil han holde seg på den
smale sti – og forhåpentligvis
skaffe seg en ny jobb. Det er
ikke enkelt. Fortsatt ringer folk
ham for å få tak i stoff.
– Jeg har tross alt drevet med
dette i mange år. Nå er jeg lut lei
av all «renninga» inn og ut. Jeg
vil ikke ha noe med det å gjøre,
sier han.
Han er ikke redd for konsekvensene det vil få for ham å
snakke med avisa. Tvert imot
ønsker han å stille opp til intervju. Det har han to mål med:
For det første vil han beklage
overfor familien til Egil Andre
Kvelstad Myhre (22), som han
ikke har vært i kontakt med
siden dødsfallet.
Dårlig samvittighet
Han håper de ikke klandrer
ham, og har dårlig samvittighet
selv om han ikke solgte stoffet
direkte til 22-åringen.
– Jeg beklager overfor Egils
foreldre og familie. Jeg ville
aldri solgt ham akkurat det
dopet, og hadde aldri trodd han
skulle få tak i det, sier han.
For det andre håper han å
dra opp en diskusjon om legalisering av cannabis i kjølvannet
av dødsfallet. Han tror nemlig
at de fleste heller vil røyke

Ut av miljøet: «Ørjan» skal bli
pappa om kort tid, og vil ikke lenger ha noe med rusmiljøet i Namsos å gjøre. Han har både brukt og
solgt syntetisk cannabis, og solgte
dopet til en kompis som ga det
videre til Egil Andre Kvelstad
Myhre den skjebnesvangre kvelden da han mistet livet i palmehelga.

«vanlig» cannabis enn den syntetiske varianten hvis de hadde
hatt muligheten.
– Når det til og med er noen
som har dødd av det, er det på
tide å dra opp en slags debatt om
det skal kunne gå an å selge
vanlig hasj under regulerte former. De fleste vil ikke ha noe
med syntetisk å gjøre hvis de
kan få tak i vanlig hasj, sier han.
Han startet med syntetisk
cannabis i en periode hvor politiet krevde at han kom innom for
å avlegge tisseprøver med jevne
mellomrom. I motsetning til hasj
forsvinner det syntetiske dopet
nemlig ut av kroppen etter bare
noen timer – så det oppdages
ikke på urinprøvene. I likhet
med vanlig hasj, bidro den syntetiske hasjen også til å lindre
ryggsmerter han hadde. «Ørjan»

er likevel fast bestemt på at syntetisk hasj er noe folk bør holde
seg unna hvis de i stedet kan få
tak i vanlig hasj. Han har selv
kjøpt syntetisk hasj som senere
viste seg å være syntetisk
kokain. Dessuten må man være
helt sikker på blandingsforholdene – hvis ikke risikerer man å
ta en overdose.
Det er også vanskelig å forutsi
hvordan du reagerer på stoffene.
– Enten ser du Super-Mario,
ellers trenger du ikke å merke
noen ting. Jeg ble ubrukelig på
jobb, og det likte jeg ikke, for jeg
er veldig glad i å jobbe, sier han.
Han mener likevel at det stort
sett er trygt å bruke stoffet i
Namsos, fordi ansvarlige dealere
kjenner stoffet de gir ut og blander det for brukerne. Stort sett
skjer stoffsalget mellom venner,

slik at dealerne kan passe på
dem som ikke er vant til stoffet.
– Jeg vet at det blant annet
har gått stoff herfra og til Grong
og Snåsa og Rørvik, og da er det
mer «salg» over det, men ikke
her i byen, forklarer han.
– Hvor unge er de yngste du
vet om at har brukt stoffet?
– Ikke veldig unge. 17-åringer
er nok det yngste jeg har hørt
om, og det er ikke folk som har
fått kjøpe, men som har blitt
påspandert på fest. Det er et lukket miljø, og det er ikke noe unggutter skal få tak i nettopp fordi
sånt som dette kan skje, sier
«Ørjan», og sikter til kameratens
dødsfall.
Torun Støbakk og
Marius Langfjord (foto)
torun.stobakk@t-a.no /Tlf.90164061
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●●Angrer ikke. Kvoteøkning i Namsen.

ljøet.

ok livet av Egil (22)
Fakta
Syntetisk hasj
Finnes i mange forskjellige typer,
som for eksempel MDMB.
Er vanlig å selge i pulverform
eller i urteblandinger som er
sprøpytet med syntetiske cannabinoider.
Den vanligste inntaksmetoden
er røyking, men det kan også
sniffes .
Er langt sterkere enn naturlig
cannabis. I noen tilfeller kan et
knappenålshode med pulver
være nok til en brukerdose.

Tåler økning: Leder Jan Olav Tømmerås i Namsenvassdragets elveeierlag føler seg trygg på at vassdraget tåler økte døgnkvoter.

Helt trygg på
kvoteøkning
OVERHALLA

Politiet i Nord-Trøndelag har ikke
etterforsket beslag av syntetisk
cannabis før de siste fire årene.
Stoffet er altså «nytt» i nordtrøndersk sammenheng.

Leder Jan Olav Tømmerås i
Namsenvassdragets
Elveeierlag er helt trygg på
at vassdraget tåler en
kvoteøkning på 50 prosent.
Etter at styret i elveeierlaget
vedtok å øke kvotene fra to til
tre lakser over 1,5 kilo per
døgn, har den ene grunneieren
etter den andre sagt klart ifra
om at de synes en slik forvaltningspolitikk er uansvarlig.
Mange av dem velger å beholde
den gamle døgnkvoten på to
lakser per døgn.

Mange meninger
– Vi har fått med oss meningen
blant grunneierne, og tar med
oss det til neste styremøte som
er i månedsskiftet august/september, sier Tømmerås, og legger til at han er litt overrasket
over de mange reaksjonene
som har kommet etter kvoteøkningen.
– Det har noe med grunnholdninger å gjøre. Det snakkes om både klekkeri og utsetting av yngel fra grunneierne,

mens forskerne sier at vi har
mer enn nok laks i vassdraget
og at gytebestandsmålet er
oppfylt med 300 prosent. Jeg
føler at vi er godt innenfor, sier
Tømmerås.
Han legger til at de har med
seg føre var-prinsippet i forvaltninga av vassdraget.

Angrer ikke
– Vi har 200 kilometer med lakseførende strekning, og det
fanges laks på hele strekningen. Derfor har jeg ikke angret
på at vi vedtok å øke kvotene,
sier Tømmerås.
– Det fiskes bra, og det synes
jeg er artig, legger han til, og
viser til at fangstene så langt i
sommer er i ferd med å passere
20 tonn.
Men lederen i elveeierlaget
kunne gjerne ha ønsket seg
enda flere fiskere i vassdraget.
– Fisketrykket er lavt, så det
er fortsatt god plass i elva for
dem som vil fiske, sier Tømmerås.
Erlend Malmo
erlend.malmo@t-a.no / Tlf. 920 68 140

Får bygge kraftverk
– Utelukker ikke at det stemmer
Namsos-politiet er overrasket over at så mange som
seksti personer i Namsos skal
ha brukt syntetisk cannabis.
I kjølvannet
av dødsfallet
til Egil André
Kvelstad
Myhre (bildet)
i påsken, har
p o l i t i e t
avslørt at flere ungdommer i
Namsos har brukt det syntetiske dopet – men de har ikke
villet gå ut med hvor mange
ungdommer det er snakk om.
En 32 år gammel mann fra
Namsos er fortsatt siktet for

salg av narkotika, fordi politiet
mistenker at han har solgt syntetisk cannabis. Det er det også
andre som er, men hvor mange
vil ikke politiet si. Fungerende
Namsos-lensmann
Erling
Lustadsveen synes det er vanskelig å tro at så mange som
seksti personer skal ha brukt
syntetisk hasj på det meste, slik
«Ørjan» forklarer.
– Med det vi har hørt om
faremomentene ved bruken av
stoffet, overrasker det meg at
det ikke har kommet oss for øre
hvis det har vært snakk om så
mange som seksti brukere og ni
dealere, men jeg utelukker det
selvfølgelig ikke, sier han.

Politiet etterforsker fortsatt
saken mot en siktet 32-åring,
som ble varetektsfengslet i fire
uker etter dødsfallet. Politiet
jobber også generelt med å rulle
opp et narkomiljø i byen i disse
dager. Lustadsveen vil ikke si
noe om hva de har funnet ut.
– Saken er under etterforskning, så den kan jeg ikke kommentere.
– En «dealer» vi har snakket
med sier at folk nesten bestandig
kjører til Sverige når de skal
hente stoffet til Nord-Trøndelag?
– Det kan godt hende. Jeg
har ingen holdepunkter for å si
at det hentes mer der enn andre
plasser, sier han.

Det planlagte kraftverket i
Lierne skal produsere 16,4 GWh
årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til 820 husstander.
Mandag denne uken fikk
Skogkraft AS konsesjon på å
bygge ut Fiskløysa kraftverk i
Lierne. Ifølge NVE er fordelene
med ei utbygging av kraftverk
i Fiskløysa i Lierne større enn
ulempene.
Hele vassveien skal graves
ned, og ved ei utbygging vil det
bli bygd en ny veg fra skogsbilvegen opp til vanninntaket og
kraftstasjonen. Skogkraft AS
eies av NTE Energi AS (66 prosent) og Statskog Energi (34
prosent).
I sommer har det også blitt
kjent at Namdal Kraft har trukket fem søknader for utbygging
av småkraftverk i Namsskogan.
Selskapet sitter nå igjen med fem

søknader som er inne til behandling hos NVE. Det er Grøndalselva kraftverk, Øvre Grøndalselva kraftverk, Grønndalstjønna
kraftverk, Øvre Skorovasselva
kraftverk og Nedre Skorovasselva kraftverk. Disse fem
kraftverkene skal ha en samlet
årsproduksjon på 58,1 GWh, der
det største er Grøndalselva med
en produksjon på 33,4 GWh.
I tillegg har Statskog SF og
Clemens Elvekraft AS, som
eies av Opplysningsvesenets
fond søkt om utbygging av
ytterligere tre småkraftverk i
de østre delene av Namsskogan, i elvene Sandåa, Jotjønna
og Storsteinåa. Disse tre prosjektene skal ha en samlet produksjon på 25,2 GWh.
Erlend Malmo
erlend.malmo@t-a.no / Tlf. 920 68 140

