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Brann: Brannvesenet rykket
ut til en skogbrann i Sul i
Verdal søndag ettermiddag.
Foto: KRISTINE KARLGÅRD

Skogbrann
i Sul

Verdal: Ingen personer
ble skadd under en skogbrann mellom Stormoen og
Sul i Verdal kommune søndag ettermiddag. Brannvesenet rykket ut med mannskaper fra Verdal og Levanger. Det
er bratt terreng der det brant,
og et helikopter ble rekvidert
for å frakte utstyr til stedet,
ifølge Innherred brann- og
redningstjeneste. – Vi ser
røyken stige opp fra området
rundt samfunnshuset. Det
ryker mye. Vi kjenner lukten,
sa Bernt Olav Karlgård, som
bor i Sul, til Adresseavisen.
●

Sterke krefter: Denne

furua ble splittet i to av lynet i
Nerskogen. Foto: PRIVAT

Beklagelig: Torgeir Moan frykter for rekrutteringen av flinke forskertalenter hvis Norge har en strengere visumpolitikk og lengre
behandlingstid enn andre land. Foto: SVEIN INGE MELAND

Taper talenter
av visumtrøbbel
Etter avslaget på visumsøknaden og
måneder med venting, snudde UDI.
Men da hadde iraneren takket ja til et
doktorgradsstipend i Australia.
Han følte seg mer velkommen der.
– Det er en ulykke for NTNU og
Norge hvis vi skal praktisere
langt strengere regler enn
andre land, sier professor
Torgeir Moan.
Høsten 2013 kom Mahdi Ghane
til det marine forskningsmiljøet
i Trondheim. Han skulle ta doktorgrad på offshore vindturbiner. Ghane fikk midlertidig
opphold og søkte om en treårig
oppholdstillatelse. I mars 2014,
åtte måneder etter at han hadde
søkt, kom avslaget. Utlendingsdirektoratet mente han jobbet
med sensitiv teknologi, og at
forskningen ville bidra til å
utvikle hjemlandets militære
kapasitet.

Ghane anket, men kunne ikke
motta lønn eller fortsette forskningen mens han ventet på svar.
Han dro hjem til Iran og begynte
å vurdere andre muligheter. Fra
før hadde han tilbud fra et amerikansk universitetet, og han
hadde også fått visum til USA.
Samtidig hadde han tilbud fra et
universitet i Australia.
1. juli kom avgjørelsen fra UDI.
De hadde snudd og innvilget
iraneren
oppholdstillatelse.
Men da hadde Ghane allerede
akseptert et stipend og fått fem
års visum i Australia. Han er nå i
gang med sine studier der.
– Jeg er redd jungeltelegrafen
går blant iranske teknologi-

- Jeg er redd jungeltelegrafen går
blant iranske teknologistudenter
TORGEIR MOAN, NTNU-professor

studenter om å unngå å søke
Norge på grunn av den restriktive visumpolitikken. Det er
synd. Vi har hatt mange veldig
dyktige studenter fra Iran. Svært
mange velger å bli i landet for å
jobbe i næringslivet etter endt
doktorgrad, sier Moan.

Ok fra USA og Australia
Han mener det er paradoksalt at
USA driver aktiv rekruttering
for å få tak i de dyktigste fra Iran.
– Man skulle tro at amerikanerne var mer restriktive enn
oss, men Ghane fikk visum til
USA på tre uker, og på to måneder til Australia. I Norge tok det
åtte måneder før han overraskende fikk avslag, og ytterligere
3-4 måneder før anken var
ferdigbehandlet.
Da oppholdstillatelsen til slutt
gikk i orden, forsøkte Moan å
overtale stipendiaten til å
komme tilbake.
– Jeg tror frustrasjonen over
lang ventetid og det første avslaget var så stor at han droppet
Norge. Han følte seg ikke velkommen, sier Torgeir Moan.
Professoren forstår ikke hvorfor iraneren fikk avslag i første

omgang.
– Resultatene av det vi jobber
med blir publisert internasjonalt. Det er åpent for alle og
enhver. Vi har et prosjekt på
vindkraft til havs for Statoil. Nå
må andre gjøre jobben Ghane
skulle gjort. I utgangspunktet
kan all teknologisk kunnskap
være nyttig i militær sammenheng, men dette hadde ingen
relevans til våpen.
Moan sier at han og kollegene
respekterer FNs sanksjoner mot
Iran og ikke er naive.
– Vi ønsker ikke å bidra til
våpenutvikling eller Irans atomprogram. Men vi må vurdere hva
som er relevante tiltak. Det vil
slå tilbake på oss hvis vi er
slipphendte, sier Torgeir Moan.
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DETTE ER SAKEN

GSyv iranske doktorgradsstipendiater ved NTNU har fått avslag fra
UDI på visumsøknaden.
GAlle syv har anket, og UDI har så
langt omgjort to vedtak.

Lynet splittet
furua i to

Rennebu: Anita Lien og
ektemannen ble sjokkerte
vitner til at lynet slo ned i et
tre bare tretti meter unna.
– Lynet slo ned i den
høyeste og tjukkeste furua vi
har ved hytta vår på Nerskogen i Rennebu, sier Lien.
Hun og ektemannen satt ute
på hytteverandaen og så på
uværet lørdag kveld. De følte
seg trygge og betraktet det
hele på avstand mens lynet
herjet lenger bort. Plutselig
smalt det rett nedenfor verandaen. – Det var veldig
nifst, vi så at det lyste opp, og
det var et kraftig brak. Etterpå gikk mannen min ned for
å se hva som hadde skjedd.
Furua var splittet i to midt på
stammen, og det lå mye flis
rundt treet, sier Anita Lien.
●

Travelt: 3000 cruiseturister
var innom Værnes lørdag.
Foto: ERLING SKJERVOLD

Hektisk
på Værnes

Stjørdal: I anledning
cruiseskipet «MS Empress»
sitt besøk i Trondheim landet
det hele fem ekstra fly på
Værnes lørdag da arrangøren
Pullmantur Cruises byttet ut
passasjerene. – Vi hadde ca.
1500 ekstra passasjerer inn
og ut fra Værnes, sier vaktsjef
Odd Annar Ingstad hos Sas
Ground Handling
●

