
Byråkratene i MD har vanskelig for å ta inn over seg at man kan vær part i en sak når man 
sitter midt oppe i den. En Stortingsgruppesekretær sendte denne mailen (utdrag) til politisk 
ledelse i MD da byråkratene i MD nektet oss innsyn i klagesaken (Larvik kommune og 
Treschow Fritzøe klaget fredningsvedtaket): 
 
”Vi er gjort oppmerksom på at et brev fra Treschow Fritzøe til Miljøverndepartementet, av 
31/10-01 er unndratt offentlighet.  Kan du finne ut om dette er nødvendig? Evt hvilken 
hjemmel som er brukt?  Vi har forstått det slik at eieren av Yttersø, som part i saken, også er 
nektet innsyn i dette brevet, noe som bidrar til å heve konfliktnivået ytterligere. Særlig fordi 
begrunnelsen som ble gitt pr. telefon var høyst tvilsom ("ønske om ro i saken").” 
 
Etterhvert ble pågangen på MD stor fra diverse aviser og politikere. Vi satt hjemme og ble 
filmet av NRK i forbindelse med Faktorprogrammet da MD ga seg: 
 

”Ca klokken 15.00 i går ringte saksbehandler Guribye fra MD og fortalte at brevet var sendt 

oss. MD vil nå ikke vedgå at de hemmeligstemplet det. NRKs filmteam sto ironisk nok og 

filmet oss med lydopptak da samtalen med departementet fant sted.  Man kan jo da snakke om 

virkelighetsfjernsyn.Og vi hadde jo allerede skaffet brevet fra LK. En halv time senere ringte 

arkivet i MD og ga samme beskjed. Arkivet bekreftet at det hadde vært stor pågang fra 

pressen etter brevet. Mottatt pr mail kl. 17.00. Aksjonen var slik sett vellykket! Takk til alle 

involverte. 

 

Vi ber om at man merker seg innholdet i brevet. MD og TF har avtalt å forhandle. 

TFs utbyggingsskissering innebærer at fredningen er like illusorisk som det gamle 

spesialområdet. Man må etterhvert forstå at TF er en bedrift som tenker svært langsiktig som 

en vesentlig grunneierinteresse i nasjonal sammenheng og aldri har godtatt å tape noe. Og 

det  har de heller aldri gjort. Vi mener MD nå har forhandlet seg opp i et hjørne. Her må det 

gripes inn fra politisk hold? Hvis MD får fortsette i sporet tegner det til en skandale av 

dimensjoner. Stadfestelse av fredningen eller opphevelse er valget. 

hilsen Ragnar Kristensen, Bente Bjerknes 

Yttersø gård. ” 

 

 
 

 

 

 

 


