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*Se testen på www.mobilen.no

”Denne mobilen er best.
Punktum!”*
HTC Desire HD
Android™ 2.2 (Froyo) med HTC Sense™ 
4,3” berøringsskjerm 
480 x 800 WVGA
8 megapikslers fargekamera
2999,- eks mva med Telenor Bedrift Medium

Forutsigbar mobilregning 
til en gunstig pris.
Telenor Bedrift Medium
Månedspris 399,-
400 minutter inkludert
400 SMS inkludert
Startpris 0,-
Pris er eks. mva og forutsetter 24 mnd avtale

LYNGDAL
KVELLAND

– Spesielt utenlandske turister
forstår ikke hvorfor det ikke er
mulig å kjøpe en flaske vin. Rent
alkoholpolitisk kan jeg ikke se
faren ved å selge vinflasker som
vil måtte koste det dobbelt av de
rimeligste i Vinmonopolets hyl-
ler, sier Knut Helge Thompsen.

Vinbonden har de siste årene
investert flere millioner kroner
og lagt ned utallige arbeidstimer
i å bygge opp Kvelland vingård,
tre kilometer nord for E 39 og
Rom i Lyngdal. Foreløpig står
mellom 1300 og 1400 drueplan-
ter i jorda. Fullt utbygd er det
meningen at mellom 3500 og
4000 drueplanter skal gi en års-
produksjon på 5000 flasker vin.

I tillegg har anlegget kapasitet
til å ta imot druer fra andre
druedyrkere.

I STORTINGET. Sist fredag be-
handlet Stortinget et forslag fra
Venstre om å tillate salg av lo-
kalprodusert alkohol direkte fra
produsent, samt å åpne for at in-
formasjon om disse produktene
kan legges ut på internett. For-

slaget falt, men fikk støtte fra
Venstre, Høyre og Fremskritts-
partiet.

Forslagsstiller Borghild Ten-
den (V) er veldig skuffet,sog vi-
ser til at både landbruksminis-
ter Lars Peder Brekk og næ-
ringsminister Trond Giske i
valgkampen besøkte og åpnet
flere anlegg for bønder som dri-
ver med lokal produksjon av si-

der, øl, vin og brennevin.
– Venstre er både imot alko-

holreklame og er en varm til-
henger av Vinmonopolet, men
vi tror ikke gårdsutsalg av sider
og vin vil utgjøre noen trussel
mot norsk alkoholpolitikk. Det

må være bedre om utenlandske
turister tar med seg hjem kvo-
ten med lokale produkter fra
norske bygder, fremfor å kjøpe
flasker spansk rioja fra tax-
free-butikken, sier Borghild
Tenden.

Får ikke selge 
egenprodusert vin

SØRLANDSVIN: De nye produksjonslokalene og besøkssenteret på Kvelland
vingård. Vinrankene sees bak til venstre. FOTO: TORBJØRN WITZØE

Besøkende til 
Kvelland vingård i
Lyngdal får fylle
glassene, men ikke
kjøpe de lokalprodu-
serte varene med
hjem.


