Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Emne:

Einar Sandlund
27. mars 2019 09:01
'Lars Ole Hopstad'
Helen Fines; 'anders.lindstrom@verran.kommune.no';
'Torunn.Austheim@steinkjer.kommune.no'; Liv Tronstad; Torbjørn Berglann;
Torbjørn Brandt
SV: Klage på høring fallvilt verran kommune

Viser til din mail datert 21.03.19.
Kontrollutvalgets gjennomføring av høring gjennomført 20.03.19 kan ikke påklages.
Kontrollutvalget vil få seg forelagt din henvendelse.
Kontrollutvalget vil i neste møte 06.05.2019 behandle egen sak basert på høringen.
Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
Telefon: 938 97 555
www.konsek.no <http://www.konsek.no/>

Fra: Lars Ole Hopstad <lars.ole.hopstad@hotmail.com <mailto:lars.ole.hopstad@hotmail.com>>
Sendt: 21. mars 2019 09:32
Til: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>; Helen Fines
<helen.fines@gmail.com <mailto:helen.fines@gmail.com>>; Liv Tronstad <Liv.Tronstad@konsek.no
<mailto:Liv.Tronstad@konsek.no>>
Kopi: Anders Lindstrøm <anders.lindstrom@verran.kommune.no
<mailto:anders.lindstrom@verran.kommune.no>>
Emne: Klage på høring fallvilt verran kommune
Hei
Etter møtet i går ble jeg betenkt over hvordsn dette får utarte seg,jeg tenker da på at leder fallvilt
får sitte å bare dekke over lovpålagte oppgaver.det samme gjelder administrasjonen.
-at verran kommune er fornøyd med ordningen som omhandler fallvilt er absurd når ettersøk
ikke blir tatt! Alle ettersøk skal taes(at noe glipper er ikke innenfor engang) At administrasjon
nesten ikke klarer å snakke pågrunn av at de vet om mye er jo forståelig. At jeg blir framstilt som
løgner i saken blir ikke godtatt.Er opplært til å fortelle sannhet hjemmefra.
-hårstad saken. At leder fallvilt å administrasjon får uttale seg er også uforståelig.her burde
hårstad også få uttale seg.det er meget kritikkverdig.at saken er sjekket javel
.jeg har selv meget mange ettersøk på baken i flere kommuner å vet hvor vanskelig dette er.Når
vi da kommer til elgen til hårstad så vet ikke jeg opphavet men en ting er sikkert.dette med
lårbeinsbrudd er meget vanskelig å se for en vanlig jeger.dvs.det kan se ut som elgen er skadd
på en framfot når en ser den beveger seg men realiteten er en helt annen.

Jeg er ingen miniputt spiller i dette fagfeltet! Så at dette er 2 elger kanskje men i samme
området NEPPE!uansett ble vel ikke dette sjekket opp godt nok. Det er lite troverdig den
historien som ble servert da tettli brukte et jaktlag å ikke var der selv.det ble vel også skutt feil
elg i sammenhengen?hmmm.
At saken burde hvert anmeldt forteller alt om oppsynet i verran da elgen ble skutt på åfjord
grensa ifølge john jåma som var med!
En har plikt til å avlive skadde dyr!
CWD:her fraskriver verran kommune ansvaret igjen.
Administrasjonen sier det ikke står i avtalene ok.
Hvorfor tar da tettli NOEN prøver å har fått tildelt utstyr fra mattilsynet til dette om han ikke skal
ta dem?
Hvem har da ansvaret for den lovpålagte oppgaven i kommunen?
Det er trist at man ikke blir hørt å at dette bare får fortsette som om ingenting har skjedd.
Mvh
Lars ole
Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>

