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VRÅDAL/KVITESEID: 
Politiet mente kvin-
nen var en tilretteleg-
ger som hjalp til med å 
organisere cannabis-
gartnere til den profe-
sjonelle plantasjen i 
Vrådal. Under rettssa-
ken kom det fram at 
hun hadde blitt avlyt-
tet – uten at verken 
hun eller forsvareren 
hadde kjennskap til 
det. Nå er hun fri-
kjent. 
Ørnulf Holen/                 
elisabetH lØsnæs
desken@ta.no

Funnet av den profesjonelt 
drevne cannabisplantasjen i 
Vrådal i 2018 vekket oppsikt. 
Det viste seg at under innbyg-
gernes nese hadde gartnere 
kommet og gått på en slags 
vaktordning, men uten at drif-
ten med dyrking av marihuana 
og hasj ble oppdaget.

Da politiet raidet lagerbygget 
i Vrådal fant de hundrevis av 
planter.

Det ble avdekket 218 fulldyr-
kede cannabisplanter som i tør-
ket tilstand utgjorde 29 kilo. 
Resten av plantene, som ikke 
var fullvokste, ble beregnet til å 
kunne gi rundt 85 kilo marihua-
na. 

I etterkant ble kvinnen (61), 
som politiet mente var en tilret-
telegger som hjalp gartnere å gå 
en slags skiftordning, avlyttet. 
Avlyttingen førte imidlertid 
ikke fram og kvinnen sa ikke 
noe som kunne knytte henne til 
plantasjen.

retten på vent
Under rettssaken i Kviteseid i 
mai kom dette fram, noe som 
førte til at den videre gangen i 
rettssaken ble utsatt til juni, 
slik at kvinnens forsvarer, Hå-
vard Flatland, kunne få satt seg 
inn i politiets funn ved avlyttin-
gen. 

 – Så da måtte jeg få mulighe-
ten til å lytte gjennom alt dette 
(de avlyttede telefonsamtale-
ne), og derfor ble rettssaken ut-
satt, forklarer Flatland.

Han sier at de avlyttede tele-
fonsamtalene bekrefter det kli-
enten hans har forklart – at hun 
ikke har noe med denne saken å 
gjøre.

– Kommunikasjonskontrol-
len viste det hun har sagt hele 
tida, hun har ikke hatt noe å 
skjule. Og hun er enstemmig 
frifunnet av retten, forteller 
Flatland.

Tungt å vente
Han sier at etter at hasjplanta-
sjen var avslørt, ville det vært 
naturlig om hans klient hadde 
pratet med noen om dette, hvis 
hun faktisk var en slags organi-
sator, slik politiet mente. 

Forsvareren konstaterer at 
heller ikke i denne perioden sa 
hans klient noe på telefon som 
kan tyde på at hun hadde noen 
som helst forbindelse til hasj-
plantasjen i Vrådal.

Saken har versert siden hasj-
plantasjen ble oppdaget tidlig i 
januar 2018, og Flatland sier at 
klienten hans er glad for å bli 
frifunnet.

 – Hun er veldig glad for det, 
og det har vært kjempetungt 
for henne å gå og vente så lenge 
på denne saken, opplyser han. 

61-åringen fra Lørenskog var 
tiltalt sammen med en mann 
(47), også han bosatt på Løren-
skog. Han ble imidlertid dømt i 
saken. 

Mannen hevdet i sin forkla-
ring at hans rolle var begrenset 
til å være tolk, men retten had-
de liten tiltro til forklaringene 
hans, og mener han er mannen 
som inngikk leieavtalen for la-
gerlokalet i Vrådal i 2015.

Fra før er en cannabisgartner 
på anlegget dømt til tre og et 
halvt års fengsel i saken for å ha 
medvirket til dyrkingen av nar-
kotika. 

Da politiet slo til mot mannen 
(47) i Oslo i april 2018, ble det 
gjort funn av nærmere åtte kilo 
marihuana, 1,6 kilo hasj og sju 
gram kokain – alt pakket i pak-
ker av plast. Narkotikaen var av 
samme slag som i Vrådal, og 
pakket i samme typer IKEA-po-
ser.

I tillegg fant politiet plante-
vernmidler og gjødsel og utstyr 
som kan brukes til å drifte en 
plantasje. 

I et skrin fant de 53.000 kro-
ner, som mannen hevdet skulle 
være betaling for en sydenrei-
se. Narkotikaen hevdet han var 
søppel han hadde funnet da 
han ryddet en leilighet for en 
bekjent. 

Han nektet straffskyld, men 
ble dømt for å ha medvirket til 
oppbevaring og dyrking av nar-
kotika. Retten hadde ikke bevis 
for å peke han ut som hoved-
mann, men mener han tilrette-
la ved å leie og kjøpe inn mate-
rialer og sørge for ombygging. 
Han skal også ha sørget for ven-
tilasjonssystemet og for beta-
ling av leia – i kontakter – til ei-
eren av bygget. 

Han fikk en straff på tre år og 
ni måneders fengsel. I tillegg 
ble 53.640 kroner inndratt. 

rigget for flere avlinger
Da politiet ryddet opp i lagerlo-
kalet etter funnet, ble det fjer-
net rundt åtte tonn med jord. 
Det viste seg også at det var et 
avansert strømforsyningsopp-
legg knyttet til plantasjen, der 
reelt strømforbruk ikke ble re-
gistrert hos kraftleverandøren. 

Slik plantasjen var rigget, 
kunne de som drev den oppnå 
mellom tre til fem avlinger i 
året. 

Politiet klarte ikke å avdekke 
hvor lenge cannabisplantasjen 
hadde vært i drift. 

Det ble verken funnet finger-
avtrykk eller DNA fra kvinnen 
(61) eller den nå dømte 47-årin-
gen. Det ble imidlertid funnet 
DNA fra andre personer som 
blant annet må ha bodd på 
plantasjen. 

Ytterligere to navngitte menn 
er under etterforsking i planta-
sjesaken. Disse skal befinne seg 
i England, og politiet har så 
langt ikke klart å få tak i dem. 
Politiet mener de har vært gart-
nere, som har reist fram og til-

bake til Norge for å jobbe skift 
ved plantasjen. 

Det har tatt tre år fra planta-
sjen ble oppdaget og fram til 
den havnet i retten. Under 
rettssaken ble det opplyst at 
den har hatt en liggetid hos po-
liti og påtalemyndighet på hal-
vannet år, noe som resulterte i 
strafferabatt for 47-åringen da 
det blant annet er et brudd på 
Den europeiske menneske-
rettskonvensjonen. 

Dommen var enstemmig. 

«Cannabis-vertinne» (61) frikjent

narkOTika: Her er politiets krimteknikere på vei inn i lagerbygget der plantasjen ble avdekket i januar 
2018.  FOTO: arkivFOTO: Olav Åsen haugsgjerd/vTB



KAMPANJEDAGER

Kampanjeperiode 30. jun - 1. aug 2021

EKSTERIØRMALING
Drygolin Nordic Extreme 9 liter.

INTERIØRMALING
LADY Wonderwall 2,7 liter.

MATT, VAKKER 
OG ROBUST

OVERLEGEN 
BESKYTTELSE

LAMINATGULV
BerryAlloc Grand Avenue Champs Elysees.

Pris pr. m2.

349,-
Før: 389,-

2190,-
Før: 2390,-

279,-
Før: 399,-

LIVSTIDS-
GARANTI

www.byggmakker.no

SKIEN
Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien
Tlf: 35 50 31 50 - Åpent: 7-18 (9-15)
HAVNA
Skolegangen 2, 3961 Stathelle
Tlf: 35 96 88 00 - Åpent: 7-17 (9-14)

MARKISER, 
SCREENS
PLISSÉ- OG 
RULLEGARDINER

-30%
Til 04.07.

Ring 48 300 500 – få GRATIS befaring!
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«Cannabis-vertinne» (61) frikjent

PrOFesJOnelT 
OPPleGG: Politiet 
ryddet ut åtte tonn 
med jord etter at 
de avslørte denne 
cannabisplantasjen 
i Vrådal. Nå er en 
47-åring dømt for 
medvirkning til 
driften av plantasjen. 


