NYHET
GALT Å STANSE NRK-PROGRAM

UVISST OM SPILLEMONOPOLET

MEDIA. Høyesterett har avgjort at
det var galt av namsretten i Oslo
å stanse NRK-programmet om
politimetoder i jakten på NOKASpengene. Finansmannen Christer
Tromsdal og hans rolle som politiagent var sentral i programmet,
og han mente programmet kunne

SPILL. Styret i Norsk Lotteri- og
Automatbransjeforbund (NOAF)
skal tirsdag 20. mars ta standpunkt
til om anken i spilleautomatsaken skal trekkes fra behandling i
Høyesterett, eller om anken opprettholdes. Styreleder Ottar Dalset
i NOAF sier at han først vil se

sette livet hans i fare. Namsretten forbød derfor NRK å sende
programmet. NRK valgte likevel
å sende programmet. Senere ﬁkk
NRK medhold fra Borgarting
lagmannsrett om at forbudet var
et inngrep i ytringsfriheten, og nå
også av høyesterett.
©NTB

FREMTIDENS BJØRNEDØD: Sigvart Hals, Ove Sandvik og Magnar Holand med driftskapitalen som skal gi jaktoppdrag.

premissene i dommen fra EFTAdomstolen før han uttaler seg om
dette spørsmålet. NOAF og Norsk
Lotteridrift reiste søksmål mot
staten med påstand om at loven
som gir Norsk Tipping monopol
på drift av spilleautomater er i
strid med EØS-avtalen.
©NTB
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ROVDYR

Starter «Bjørnejakt AS»
Fire jegere i Lierne lanserer et nytt tilbud til landets sauebønder: Et profesjonelt bjørnejaktlag klar til å rykke ut når
fellingstillatelse foreligger.
LIERNE.

Sammen med kompisene har bjørnejeger Ove Sandvik
skutt et dusin bjørner siden 80tallet. Nå starter gjengen fra Lierne bjørnejakt- og guideﬁrma.
Med 44.000 kroner fra det interkommunale næringsfondet i
Indre Namdal, har gründerne fra
Lierne kjøpt inn ﬁre nye laika/
jämthundvalper. Fra før har de
tre voksne, spesialtrente bjørnehunder.
Dersom kommuner og beitelag med ferske fellingsløyver
ringer til Lierne i sommer, får
de opptil fire hundeekvipasjer
på bjørnesporet i løpet av få timer.
– Målet er å jakte skadebjørn,
først og fremst i fylket, men
gjerne andre deler i landet når

behovet er der, sier Ove Sandvik.
Vil vokse

Når lokale elgjegere med sau i
fjøset skal jakte bjørn midt i høyonna, går det som oftest bra. For
bjørnen. Heller ikke sporadisk
hjelp fra Statens Naturoppsyn
(SNO) klarer å hindre at de aller
ﬂeste skadevoldere det jaktes på i
Sommer-Norge, går fri.
– Vi kommer på timen når vi
får oppdrag. Med ﬁre mann kan
vi jakte taktisk, sier Ove Sandvik.
Han kaller bjørnejakt en vekstnæring.
– Det blir mer bjørn og mer
skader. Når vi i tillegg legger inn
guiding, kan det bli næring ut av
det, sier Ove Sandvik. Nå inves-

terer de 150.000 i det foreløpig
navnløse ﬁrmaet.
– Før var det mye sau her i Lierne.
Nå er den forsvunnet, og dermed
er det blitt mindre bjørn. Derfor begynte vi å tenkte på å ﬂytte
ut og gjøre næring av dette, sier
Sandvik.

varsel, er det bra. Men vil ﬁrmaet
bli godkjent gjennom SNO, spør
Langsåvold. Det er nemlig forutsetningen for at staten dekker
regningen.
I fjor sommer forsøkte Lomordfører Simen Bjørgen å betale
frivillige jervejegere med statlige

midler, men ﬁkk nei. Et stortingsvedtak fra 1997 fastslår at staten
ikke skal dekke utgifter ved uttak
av skadedyr. Unntaket er uttak i
regi av Statens Naturoppsyn.
HANS BÅRDSGÅRD
hans.baardsgaard@nationen.no

SNO sammen

– Offentlige SNO leverer samme
type tjenester. Frykter du konkurransen?
– Sauebøndene må jo be dem
de vil om hjelp. Vi vil nok heller
utfylle SNO, jeg tror ikke på noen
konkurranse, mener Sandvik,
som tidligere har jaktet bjørn
med SNO-ansatte.
– Et godt tiltak, sier ordfører
Bård Langsåvold i Meråker. Han
er i markedet for bjørnejegere.
Grensekommunen sliter med
store sauetap og mange resultatløse forsøk på bjørnejakt.
– Det vi trenger, er proffe jegere
inn raskt, som kan jakte til jobben
er gjort. Om profesjonelle jegere
er villig til å hoppe inn på kort

Norges Småkraftverk AS
ønskjer å kome i
kontakt med deg!
– Norges Småkraftverk as er din lokale samarbeidspartnar
når det gjeld utbygging av di elv.
– Vi har også eit unikt konsept for deg som vil byggje din
eigen «Folketurbin».

Ta kontakt på telefon...
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