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Tilkalte brannvesenet da bålet tok overhånd
ARENDAL: Ansatte ved Steinerskolen i Arendal skulle brenne
gammelt løv, men arbeiderne ble
bekymret da det bålet begynte å
bli vel heftig. Det gjorde at både
brannvesen og politi reiste ut til
bålet ved Langsævannet i Arendal onsdag ettermiddag.

– Bålet ble litt for stort til at de
klarte å håndtere det. Det hadde
begynt å brenne litt oppe i et tre
nede ved vannet. De ringte for å
få hjelp, slik at brannen ikke
skulle spre seg utover, fortalte
vakthavende brannsjef, Hans
Henrik Bakke i går.

Da brannvesenet var der, virket
bålet å være under kontroll.
– Vi trengte ikke å gjøre noe,
sa Bakke.
Det var heller ingen sak for politiet, da bålet var tent på privat
grunn. I utgangspunktet er det
generelt bålforbud i utmark mel-

lom 15. april og 15. september,
på egen eiendom gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten,
ifølge sikkerhverdag.no.
Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet
må være fullstendig slokket før
du forlater stedet.

Stoler ikke på løftet fra
Janet Pedersen og
Espen Syversen stilte onsdag formiddag opp i AustAgder tingrett for å
be domstolen om å
pålegge Agder Energi Nett å ikke kutte
strømmen deres.
Arne Ingmar Eggen
aie@agderposten.no

De har fått kuttet strømmen en
gang og frykter at det samme
skal skje igjen.
Til sammen fikk 28 kunder
hos Agder Energi Nett for noen
uker siden kuttet strømmen
fordi de av ulike årsaker ikke
vil ha de nye strømmålerne inn
i huset.
Janet Pedersen fra Fevik og
noen andre kunder fikk strømmen tilbake etter at Pedersen
hadde stått fram i Agderposten
og fortalt om hvilket mareritt
det var å våkne en morgen og
oppdage at strømmen var blitt
kuttet.
Men selv om de nå har fått
strømmen tilbake, stoler ikke
Janet Pedersen og Espen Syvertsen på at ikke Agder Energi
Nett på nytt kan kutte strømmen.
Midlertidig avgjørelse
Onsdag formiddag stilte derfor
fire av dem som fikk kuttet

strømmen opp i Aust-Agder
tingrett for å be domstolen pålegge Agder Energi Nett at de
ikke flere ganger skal få kutte
strømmen.
– Vi stoler ikke lenger på Agder Energi, sier Espen Syvertsen som er en av de fire strømkundene som nå ber Aust-Agder tingrett pålegge energiselskapet om å ikke kutte strømmen.
At advokaten til Agder Energi, Jan Egil Osestad, i retten
lover at Agder Energi ikke vil
stenge strømmen før saken er
endelig avgjort i en norsk domstol, stoler de fire strømkundene ikke på.
Gjennom en såkalt midlertidig forføyning vil de ha AustAgder tingrett til å pålegge
energiselskapet om ikke å kutte
strømmen. En midlertidig forføyning er – som det ligger i ordet – kun en midlertidig avgjørelse før en tvist kan komme
opp for en ordinær domstol.
To utfall
Ifølge Agder Energi er det nå to
mulige utfall i denne saken:
Strømkundene må nå enten
inngå et forlik eller trekke Agder Energi Nett inn for en ordinær domstol.
– Strømmen vil ikke bli slått
av før de eventuelt taper en ordinær sak for en norsk domstol,
lover advokat Jan Egil Osestad
som representerer Agder Energi.
Men å få en ordinær sak opp
for en norsk domstol vil ta tid.
Så kan en eventuell dom ankes
inn for en høyere domstol før

KUTTET STRØMMEN: Faksimile fra 19. juni.

saken kanskje også havner
Høyesterett. Det advokat Jan
Egil Osestad i realiteten sier, er
at strømmen ikke vil bli kuttet
før en eventuelt dom er rettskraftig.
– Lever i frykt
Til tross for disse forsikringene
stoler de fire strømkundene
ikke på løftene fra Agder Energi.
– Vi lever i en konstant frykt
for at vi skal våkne opp en morgen og oppdage at strømmen
igjen er blitt kuttet, sier Janet
Pedersen som sto fram i Agderposten og fortalte om sjokket
hun fikk da dette forrige gang
skjedde.
– Jeg er redd hver eneste
morgen jeg står opp. Jeg lever i
mitt eget hjem, men kan ikke
slappe av, sier hun i sin forklaring i Aust-Agder tingrett.
Nå skal dommerfullmektig
Andrea Finckenhagen avgjøre
om det er grunnlag for å pålegge Agder Energi Nett å ikke
skru av strømmen før en eventuell dom i saken er rettskraftig.

RETTENS VEI: Espen Syversen
fra Arendal og Janet Pedersen fra
Fevik stilte onsdag opp i AustAgder tingrett i det som kan bli den
første av flere rettsrunder mot de
nye strømmålerne noen av
helsemessige og andre av
prinsipielle årsaker ikke vil ha i
husene sine.
FOTO: ARNE INGMAR EGGEN
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To godværsdager skiller seg ut
AGDER: Husker du den glohete inngangen
på sommeren? Slike dager får vi ikke oppleve igjen før tidligst neste sommer, spår
meteorologen.Men helt krise er det likevel
ikke. Både dagen i dag og lørdag pekes ut
som gode dager å være utendørs på.
– Akkurat nå begynner det å bygge seg
opp cumulusskyer. Disse små skyene er

et typisk fenomen på godværsdager og
kommer gjerne utover dagen, sier meteorolog Hanne Beate Skattør.
Det er meldt oppholdsvær for onsdag,
mens det på torsdag også vil være mye
pent vær fram til det skyer til sent på
kvelden.
– Det kommer et nedbørsområde som

sneier Agder sent torsdag natt til fredag.
De skyene vil henge igjen ganske lenge
utover fredagen, sier Skattør.
Søndag varsles det igjen regn og skydekke, noe som vil vare litt utover starten
av neste uke. Det ligger an til at det blir
kjøligere enn normalt både denne og neste uke, ifølge meteorologen.

strømselskap

Fire kyr funnet
mystisk døde
Tre kyr lå døde på beitet i
Åmli. Den fjerde kua døde i
fanget på bonden. Dyrene
skal nå undersøkes på Veterinærinstituttet.
Tarald Reinholt Aas

taaa@agderposten.no

Politiet fikk melding om funnene i Gjøvdal kort etter klokken 17 tirsdag. Der, innenfor
et begrenset område, lå flere
kyrdøde på beitet:
– Patrulje på stedet sammen
med veterinær, meldte operasjonsleder Sveinung Alsaker
vel tre timer senere.
– Det tok oss noe tid å komme oss opp dit, forklarte han
Agderposten tirsdag kveld.
Veterinær: – Forferdelig
Det var Risør-veterinær Erik
Ulven som hadde stordyr-vakt
denne kvelden.
Han har aldri opplevd noe
lignende, sier han til Agderposten om funnene i Gjøvdal.
– Jeg har aldri opplevd en så
brå død med voksne dyr. Disse
var helt friske i går. I dag lå tre
av dem døde. Den fjerde var
døende, og døde i fanget på
bonden.
Han fortsetter:
– For bonden var det helt
forferdelig rent følelsesmes-

sig. Og tøft også økonomisk,
legger han til.
Uviss årsak
Han forteller at de fire kyrne
tilhørte en gruppe på ni voksne dyr som gikk sammen med
åtte diende kalver, og at de
døde dyrene funnet i nærhet
av hverandre, uten synlige,
ytre skader i 16-tiden. Bonden
ringte da politi og veterinær.
Ulven foretok en feltobduksjon av to av dyrene.
Han konstaterte at de hadde
godt med mat i vommene og
virket i godt hold.
Nå skal lever og nyre fra de
to obduserte dyrene sendes
inn til Veterinærinstituttet
for videre undersøkelser. Han
håper også at de to øvrige kyrne vil kunne sendes inn hele
for en grundigere gjennomgang.
Eventuell forgiftning?
– Jeg fant ingen synlig dødsårsak under feltobduksjonen.
Dette er noe vi må komme til
bunns i, sier veterinæren.
Infeksjon ser det ikke ut til å
ha vært, fortsetter Ulven. Forgiftning kan være en mulig
forklaring, men det var ingen
åpenbare giftkilder omkring
beiteområdet i Gjøvdal, sier
veterinæren.

Ny app lar deg
sjekke dyre- og
blomsterarter
Nå kan du bruke mobilen til
å sjekke hva slags dyr eller
blomst du har funnet. En ny
norsk mobilapp skal gi deg
svare.

Appen Artsorakelet er utviklet av Artsdatabanken. Brukeren kan sjekke blomster- eller dyrearten ved å søke med
et bilde, opplyser Artsdatabanken i en pressemelding.
Appen er spesialisert til
norsk natur og har et bildebibliotek på 1,1 millioner bilder.
– Alle kan bruke Artsorakelet og dele sine funn med
Artsobservasjoner. På den
måten bidrar man til forskning og forvaltning av naturmangfold her i landet.
Samtidig får Artsorakelet enda flere bilder å trene på, sier

seksjonsleder i Artsdatabanken, Ingrid Ertshus Mathisen.
(©NTB)

