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Fyllekrangel
SOGNDAL: Like etter midnatt natt til søndag, fekk politiet

melding om lekamskrenking i Sogndal. Ein mann vart slått i
andletet etter ein krangel, og det var mistanke om brotskadar i nasen på vedkomande. Den fornærma parten kjem
til å ta kontakt med politiet for eventuelt å melda tilhøvet.
Like etter klokka 03 i natt vart det meldt om eit nytt tilfelle
av fyllekrangel i Sogndal sentrum. Politiet var på staden der
nokre personar krangla og knuffa. Ei av desse nekta å gje
opp personalia til politipatruljen, og kjem til å få eit etterspel
med ordensmakta grunna dette.

Innbrot i
hytte
ÅRDAL: Politiet fekk fre-

dag kveld melding om
at det hadde vore innbrot i ei hytte som ligg
ved Biskopsvatnet
langs riksveg 53 Årdal
– Tyin. Det var ikkje
fjerna noko frå hytta.
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Rusa mindreårige

Polakk med promille

KAUPANGER: Klokka 01.33 natt

FJORDANE TINGRETT: Ei sommarnatt til juli sette
31-åringen seg bak rattet i den polsk registrerte bilen, trass i at han var påverka av alkohol. Blodprøve teke av mannen, synte at han
hadde ein promille på 1.93 om lag ein time
etter køyreturen som gjekk mellom Førde og
Naustdal. Fjordane tingrett har fastsett straffa
til 24 dagar fengsel og 10.000 kroner i bot.
Han får ikkje lov å køyra bil i Noreg på to år og
fire månader.

til laurdag fekk politiet melding
om at fleire rusa mindreårige
hadde samla seg utanfor eit
lokale, der det vart arrangert
ein offentleg fest på Kaupanger. Då politiet kom på staden,
var det stille og roleg ved festlokalet.

Mangellapp til jegerar

Velta med moped

ÅRDAL: Viltoppsynet melder at fire jegerar har

ÅRDAL: Ei 16 år gamal jente fekk skader
i ein fot då ho velta på moped i eit vegkryss i Øvre Årdal natt til laurdag. Jenta
vart sendt til Førde Sentralsjukehus til
behandling. Politiet har ikkje mistanke
om promille i samband med
mopedulukka.

fått mangellapp under ein kontroll i Årdal.
Mangellappane har dei fått grunna manglande
dokument, mellom anna hadde dei ikkje med
seg våpenkort. Slikt dokument er dei som ber
våpen på jakt pliktige å ha med seg.

Ber om å få
utgreidd
avkorta
kraftplanar
■■
■■

om at to personar, ein mann og ei kvinne, var blitt lettare skadde
etter knivstikking i ein bustad i Høyanger, fortel operasjonsleiar Inge
Værøy i Sogn og Fjordane politidistrikt. Mannen og kvinna vart
sendt til Førde Sentralsjukehus for å få behandling for skadane dei
var påført. Ifølgje Værøy vart begge skrivne ut att frå sjukehuset
etter at dei var ferdigbehandla. Ein mann som er mistenkt for å ha
utført knivstikkinga, vart henta inn til avhøyr søndag føremiddag.

dette ei oppfordring til
sentrale styresmakter
om å ta frå oss konsesjonskrafta, seier Ernst
Veum, og dømer Luster
sin miljøplan nord og
ned.
– Di meir eg les, di mindre
eigarskap ynskjer eg til denne
planen, seier Ernst Veum, Frp,
og ser helst at miljøplanen til
Luster kommune blir sendt
attende til administrasjonen.

Sterk reiskap
Det blei han også, etter at dei
folkevalde hadde drøfta sider
ved kommunen sin klimainnsats.
Planen fekk likevel mange
godord, Luster gjer ein ærleg
freistnad på å oppfylla intensjonen med å byggja den lokale klimpaprofilen.

Luster ber Statkraft
levera ei utgreiing som
skil dei to elvane i
Krundalen frå den
såkalla vestsidepakka i
Jostedalen.

I møtet torsdag fremja Venstre, Sp og Høgre i fellesskap
ei oppmoding til Statkraft om
å laga eit utgreiingsprogram
for vestsideelvane, der dei to
elvane i Krundalen ikkje var
med.
Frå fleire hald i Jostedalen
har det vore halde fram
skepsis til Statkraft sine
planar om å plukka resten av
vassdragsnaturen på den
mykje urørde vestsida. Men
skepsisen
omfattar
også
Vigdøla, som Statkraft har
lansert planar om å henta

HØYANGER: – Me fekk melding like etter klokka 05.30 natt til søndag

GAUPNE: – I realiteten er

GAUPNE: Dei folkevalde i

Fleire skeptiske

Knivstikking

Ernst drog i
naudbremsen

Ut med Krundalen
Ut med Vigdøla

Det same kommunestyret ber
også kraftgiganten levera ei
utgreiing der Vigdøla, på
austsida av dalføret, er teken
ut.
Statkraft har invitert kommunestyret i Luster til
merknader i konsekvensprogrammet som skal sendast til
NVE.
Torsdagens markering frå
Luster si side var såleis ikkje
eit direkte innspel til kraftutbyggjing eller ikkje, Ap var
likevel tydeleg frampå:
– Eg veit det ikkje handlar
om for eller i mot no, men eg
stør ei utbyggjing, seier Odd
Atle Stegegjerdet, og dreg
fram økonomi og flaumsikring
som motiv.

Lovverket
Men Ernst Veum ber dei folkevalde fara varsamt fram når
dei formulerer klima-ambisjonane sine rundt den «billege» konsesjonskrafta. I
planen blir det framstilt som
eit problem at rimeleg konsesjonskraft ikkje nett oppmuntrar til energisparing.
Men Ernst Veum peiker på
konsekvensen ved å plukka
ved kommunen sin sterkaste

FØRSTE STEGET: Seinar Bruheim frå Venstre fekk dei folkevalde i
Luster med på å be Statkraft om ei eiga utgreiing for kraftplanane i
Jostedalen minus Krundalen og Vigdøla, framlegget hadde støtte av
Høgre og Sp.

kraft frå.

Bitt ikkje opp
Steinar Bruheim frå Venstre
ba kommunestyret ta inn at
Luster kan godkjenna Statkraft sitt program om det
kjem på plass ei utgreiing der
Tverrdøla og Røykjedøla er
tekne ut av planen.
I tillegg ynskjer dei tre
partia utgreidd problematiske
sider ved redusert vassføring i
relasjon til beitedyra. I trygg
visse om at dette ikkje bitt
opp den endelege haldninga
til omfanget av ei eventuell
utbyggjing, var det ingen
folkevalde som sette seg i mot
innspelet.

Gamle synder
Ap sin Odd Atle Stegegjerdet,
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som ikkje uttrykte sut for
Krundalen, rakk likevel å leggja inn eit hjartesukk for vassdragsnaturen i Jostedalen.
– Eg ser ikkje at planane
omfattar vurderingar i retning
av å bøta på gamle synder,
men Statkraft er ikkje flinke
til slikt, elvar har blitt totalt
øydelagde, heilt unødvendig,
som Fonndøla, seier Odd Atle
Stegegjerdet, som lukkast
med å få kommunestyret med
på ei vektleggjing av det siste.
Håpet blei såleis tent for raserte Fonndøla.

Terje Eggum
terje.eggum@sognavis.no

RØYKJEDØLA: Krundalen er hittil eit urørt dalføre, fremst i Jostedalen, men sterke
breen lenger framme, inn i ei 16 kilometer lang takrenne til Tunsbergdalsdamen.

krefter vil ha både Røykjedøla (på biletet ned frå fjellet) og Tverrdøla, frå
Foto: Terje Eggum

VARSAME: – Me må ikkje formulera oss som om konsesjonskrafta er
ei plage å forvalta, seier Ernst Veum, frå Frp.

reiskap i jakten på næringslivsetableringar.
– Det er ikkje lurt å stilla
spørsmål ved billeg konsesjonskraft, seier Ernst Veum,
og minner om at lovverket er
klart på denne fordelen.
Og kva er miljøfyrtårnkommune? Ernst Veum stiller
spørsmålet, og undrast kva
konsekvensar dette har for
Luster.
– Her er formuleringar eg
har problem med å forstå, sei-

er Ernst Veum, og spør kor
mange i kommunestyresalen
som har nytta seg av kompiskøyring til møtet. – Ikkje eg,
i alle fall, seier han, og ber om
meir tid å formulera miljøplanen.
Det fekk han også, planen
blei sendt attende til administrasjonen.

