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Har i dag fått vite om at det i går ble skutt en 12 tagger okse ifbm. skadefelling grunnet ødeleggelse
av rundballer. Tillatelsen til å skyte elgen var gitt av Fefo ved Anders Ims til Edvard Johansen.
Har videre fått informasjon om at det i forkant var satt opp viltkamera som viste at det var en 8
tagger som gjorde mest skade, men det var en 12 tagger som ble skutt. Elgen ble så fraktet til Alvin
Vuolab.
Denne 12 taggeren som ble skutt ble IKKE skutt ved rundballene det var snakk om og det var totalt 19
elg i nærheten av rundballene. Vil Fefo med dette gi tillatelse til å skyte 18 elg til i nærheten av DISSE
rundeballene, hva med andre opplagsplasser for rundballer, vil Fefo tillate skadefelling av dem også
uten at Karasjok kommune er involvert?
Karasjok kommune er ikke kontaktet i denne saken. Jaktlaget som skjøt elgen er ikke knyttet til
Karasjok kommunes viltnemd, ettersøkslag, skadefellingslag eller lignende.
Som leder i utrnarksutvalget
og leder i hovedutvalget for teknisk, miljø, næring der elgforvaltning
ligger under stiller store spørsmålstegn ved hvordan Fefo kan tillate seg å tildele skadefelling av elg
uten å ta dette opp med Karasjok kommune.
Jeg ber om at det settes av tid til et snarlig møte med Karasjok kommune, Utmarksutvalget og Fefo
for å klargjøre hvem som tillater hva i slike sammenhenger og for å avklare andre forhold som berører
ordinær elgjakt i Karasjok kommune.
Slik jeg vurderer det nå kan denne fellingen være en sak om ulovlig felling av elg utenom jakttid
således kan denne saken være gjenstand for politietterforskning
og straffeforfølgelse.
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