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Følgeskriv til Vanviddet i Bjørlia.            05.10.2002/Rev 1 10.012.02/EØ.  
 

 

Epoken omhandler historikken fra 1800- tallet og fremover til år 2002. 

 

CD-ene inneholder de refererte skriv og bilder.  Skriveriene representerer noen hundre 

sider. 

 

Bildene er forklart i eget skriv, som er vedlagt på CD. 

 

Filmsekvensene på videobånd er også forklart i eget skriv, som er vedlagt. 

 

Det vedlegges noen bilder på CD.   Disse bildene kan forstørres ved hjelp av PC-en om 

nødvendig, og de kan gi detaljerte bilder. 

Bildene er medtatt ettersom de var kopierte og arkivert i permer.  Det er kun ett fåtall av 

dem som har betydning for å vise at Otto Jostein Elden farer med usannheter og at hans 

advokat Haugland gjør det samme.   

Noen av bildene viser at politi, lensmann og sorenskriver osv hele tiden lar seg lure. 

Det på grunn av at de ikke vil sjekke Eldens uttalelser på stedet, der og da. 

 

Banksjef Jonny Kongsmo og Lensmann Flågan er mest sannsynlig hovedmennene som 

har hatt interesse av  det hele, eller for å si det på en annen måte, OJE har hatt taket på 

begge.  

De handler ut fra egeninteresser og de har tyngde bak sine uttalelser til media og 

embetsverket. 

Banksjefen er presset av Elden(OJE) på grunn av  tidligere korrupsjon i Høylandet 

kommune, og lensmannen er redd for at Elden skal gjøre alvor av sine trusler om å 

utlevere lensmannens hemmeligheter, som ikke egner seg på trykk i første omgang. 

 

Bildene vil også gi gode indisier. 

 

Historikken er skrevet i stikkords form, med referanser, direkte til offentlige skriv og 

rapporter, for å gi leseren inntrykk av at ingen ting er oppdiktet.  Derfor er ikke bildene 

redigert i noe programvaresystem, som kan gi inntrykk av at bildene er forfalsket eller 

modifisert.  Bildene er derfor beholdt i sin primitive form. Noen bilder/originaler ligger 

fremdeles ved de advokatkontorene som har behandlet saken.  Det samme er gjeldende 

vedrørende viktige dokumenter og beordringer fra embetsverket. 

 

Epoken vil sener bli utgitt i bokform, med hele historien forfattet mellom 

dokumentreferansene. 

 

Med hjelp av ett publisher-program vil man så senere forsøke å få heftet med de 

viktigste bildene og dokumentene som bekrefter vanviddet. 

 

For øyeblikket må man referere til bilder og filmsekvenser fra andre skriv, og leseren 

får ha bilder og detaljbeskrivelse av filmsekvensene ved siden av når han leser. 

Videobåndene er arkivert i sin opprinnelig tilstand og er ikke overført til CD.  De 

moderne programvarene som er på markedet vil svekke tiltroen til filmsekvensene, om  

de på nytt blir overført digitalt til en CD. 
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Historikken i epoken 1995, 1996 osv, er under skriving. 

 

Vi vil minne leseren på at dette materialet er under redigering og fremdeles Unntatt 

Offentlighet.   Embetsverket har fått adgang til det foreløpige materialet i det henseende 

å gi oss opplysninger om hva som kan gjøres i ettertid.  Andre personer som har hatt 

adgang til materialet, skal i følge vårt ønske gi oss tilleggsopplysninger og eventuelt 

komme med anbefalinger. 

 

Senere i år 1999 og frem til år 2002 har det blitt reist jordskiftesaker av Sigbjørn 

Sagvik, sannsynlig etter pågang fra Elden (OJE).  Man har ikke sikkerhet for dette, kun 

at OJE har hatt mye omgang med Sigbjørn Sagvik, og at OJE vil ha ”fordeler” av mere 

bråk.   Jordskiftesakene er basert på at tidligere skylddelinger, jordskifter og 

voldgiftsdommer mellom Sagvik og Gunnleif Elden ikke lenger er rettskraftig, samt at 

Sagvik beskylder den annen part for å ha flyttet en grensestein, som i og for seg er 

kriminelt og tilsier fengselsstraff i maksimum 6 år, så egentlig er det heller ikke noe å 

spøke med.  Sagvik har foretatt betydelige gravemaskinarbeider i området, og kart, 

flyfoto beviser at han har utvidet sitt territorium.  Egentlig en noe merkelig sak.  En 

normal eller fornuftig person ville ikke forsøkt seg på noe slikt.  

 

Sign. 

EØ. 

 

 

10.05.2004.   Omtalte filmsekvenser vil muligens senere bli overført til DVD. 

 

Hendelsene fra 1995, og spesielt fra 1999 til 2004, som bekrefter en utbredt korrupsjon 

blant embetsmenn og rettsvesen, blir redigert etter hvert. 

Det omhandler scenarioer, der hvor tidligere voldgiftsdommer og gårds/bruksnummer 

blir tilsidesatt, uten kommentarer.  Leseren blir nødt til å vurdere korrupsjon, 

kameraderi eller om embetsverket har ansatt personligheter uten vett og forstand. 

Merkelig, ettersom alle de omtalte har fått tildelt førerkort, og kjøreprøven forlanger at 

”sjåføren” kan se forskjell på de mest elementære ting. 

Nå, ja, leseren har noe å glede seg til! 

 

  ”Vanviddet i Bjørlia”.  

 

UNTATT OFFENTLIGHET. 

 
Redigering av bilder.  
  

Bildene er limt eller avfotografert på A4-ark. Det kan være opp til 3 bilder på hvert ark.  

Dato og kommentarer er notert. 

A4-arkene er de nummererte sidene fra 1 til 79.   For å få historikken på stigende dato, 

blir sidetallene noe blandet.  Datomarkeringen på bildene er forskjellig fra de ulike type 

kameraer som har blitt brukt.  Bilder med forskjellige datoer kan være limt på  arket.  

 
6 Flyfoto av  Bjørlia fra 1993.  80/11 vises mitt på bildet med Øyvatnet i 

sør. 
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25 26.08.92, to bilder viser 80/17 og de senere omtalte veier nr 1,2 og 3 er 

grodd igjen av gress, og følgelig ikke har vært i bruk på en stund.  El-

gjerde viser at området er brukt til beite. 

3 29.08.92, begge bildene viser.  Man ser så vidt rester etter brente møbler, 

etterlatenskaper fra OJE.  Oppe på brannrestene er det tømt annet søppel. 

Møbler forsvant  fra 80/13 og vi vet ennå ikke hvor de ble av. 

49 18.01.93. Ett bilde viser traktorsporene på innjorda av 80/11.  Han viste 

sin hevd og provoserte med traktorkjøring. 

49 21.01.93.  Bildet viser OJE i ferd med å grave igjen gårdsveien til 80/11.  

Familien er alene hjemme, mens jeg er borte på arbeide. 

45, 47 22.01.93.  Fire bilder viser at gårdsveien til 80/11 er blitt stengt med 

vindfallsgraner m/rot og kvist.  Skilter festet på band, ”lånt” av veivesnet 

var brukt i tillegg.  Gårdsveien er stengt for andre dag på rad.  Politiet og 

sorenskriveren ville ikke åpne veien etter normale henvendelser.   

Lensmann Flågan opplyste til Astrid, som var alene hjemmeværende 

med barna, at han hadde gitt OJE tillatelse til å stenge veien.  Det 

var bedre at han stengte veien enn at OJE saboterte drikkevannet.  

Da ville det gå ut over dyrene i fjøset, og OJE hadde gitt uttrykk for 

sin bekymring for disse.  ”Vanviddet i Bjørlia” var i gang. 
48 01/1993.  To bilder viser vindfallsgraner på siden av gårdsveien til 80/11.  

Han lot trærne ligge på innjorda til 80/11, klar til bruk.  Det ene bildet  

viser en personbil som ble stående i veikrysset grunnet 

ufremkommelighet opp over gårdsveien.  Den fikk sabotert dekkene, og 

ble senere ødelagt av vindfallstrær som ble dratt over bilen. 

46 17.02.93 og 17.03.93.  Bildene viser vindfallstrær ved gårdsveien, og en 

personbil.  Det var mye om og men, og lang betenkningstid før 

lensmannen tok de nødvendige bilder.  Når han endelig kom etter 

henvendelse fra forsikringsselskapet, hadde han glemt filmutstyr og 

måleband.  Vi fikk tatt bildene, og de ble sent til Kriminalpolitiet for 

fremkalling, så den nødvendig rapportering gikk i orden til slutt. 

26 19.11.93.  OJE returnerer fra hogsten uten å ha med tømmer.  Han kjørte 

rundt vannkummene, skrapet vegg snøen i gresset, for å gi frosten 

adgang til vannledningen.  Han kjenner godt til trikset, etter som han har 

gjort oss vannløs en vinter tidligere.  Spor ble påvist  rundt 

vannkummene.  

55 Dette bildet viser traktorsporet  etter OJE oven for i tilsiget til 

vannkummene. 

22 Vinter, 1993.  Bildet viser at OJE har trillet utfor med traktoren på den 

omtalte vei nr 1 og 3 på 80/17.   Fjerdingen har kommet til assistanse 

med traktor og kran. 

23 Vinter 1993.  To bilder viser OJE og Fjerdingen som tar opp traktoren. 

40 17.02.93. Bildet viser vindfallstrær på gårdsveien etter aktiviteter fra 

OJE. 

 01.04.93.  Spor og etterlatenskaper, trær og kvist på gårdsveien. 

41 01.04.93.  To bilder viser plasseringen av en gravemaskin mellom 

vindfallstrærne og gårdsveien, i den hensikt å beholde veien åpen.  Det er 

mest problematisk  å finne veien stengt når man er på vei hjem.  Er man 

hjemme, har man  tak over hodet. 

42,43,44 April 1993. Seks bilder som viser skader på bilen etter de tidligere 

nevnte flyttinger av vindfallsgraner på gårdsveien. 
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12,13,14 23.04.93.  Seks bilder viser ødeleggelsene, oppgravd innjord, etter 

gravemaskinarbeidene til OJE på 80/17.  Han ledet med forsett vannet 

ned på 80/11. 

9,10,11 08.05.93.  Seks bilder viser utløpet fra gjødselkjelleren som går rett ut i 

Øyvatnet og medstrøms mot drikkevannsinntaket. 

4 11.05.93.  To bilder viser det innleide jordstykket Rabben fra 80/7.  Man 

ser den vassjuke jorda på midten av stykket.  OJE hadde befaring med 

lensmannen, en politifullmektig fra Namdal Politikammer, to advokater 

og fortalte dem at jeg ikke hadde lov til å grøfte opp stykket.  Vi mindre 

begavede vet at det står i alle leiekontrakter at leieren er pliktig til å 

holde jorden vedlike, og skal heller ikke levere tilbake udrenert, 

vanntrukken jord til eieren, når leietiden er ute.   Samtidig får vi ingen 

avling på udrenert jord, og man kommer ikke frem med traktor og 

maskiner.  

 De innbudte gjestene fra byen godtok forklaringen fra OJE og 

husmannen hadde tapt igjen. 

50,51 11.05.93.  Fire bilder fra Bjørlia Camping.  Advokaten ringte meg og 

refererte til samtale med advokat Haugland som informerte om at OJE 

var alvorlig syk, han plagdes med nervene, og var sent til Harran for 

rekreasjon.  Jeg fortalte advokaten at OJE var i fullt arbeide med 

vårrydding av campingen, og klargjøring for de første turistene.  Han ga 

meg beskjed om øyeblikkelig å ta datobilder.  Bildene viser OJE i 

aktivitet.  Vi viste om at han i samme tidsrommet prøvde via 

distriktslegen å få de nødvendige papirer for å motta trygd. Det kan 

bekreftes via legejournaler, om noen får innsyn. 

 

1,2 10/1993.  Fire bilder viser den nye lagringsplassen for siloballer nedenfor 

80/11. Bekkeløpet under broen ble tett, fylkesveien avgravd, og noen 

siloballer fløt ut på vannet.  Det var den høsten OJE kunne fiske 

siloballer i Øyvatnet med djupgarn.  Episoden er tatt opp på videofilm.  

Bildene viser at Fylkesveien er ødelagt.  Kommunen reparerer og OJE 

får beskjed om å bruke sin vanlige lagringsplass.  Men neste år, 1994, 

benytter OJE den samme plassen, flom eller ikke flom.  Vi viser at poden 

ikke lar seg stoppe. 

16 19.10.93.  To bilder viser krysset mellom vei 1, 2 og 3.  Man ser at 

flomvannet renner over veien.  Det 50 mm drensrøret som er brukt som 

drensrør under veien, tar ikke unna, og vannet går over veien og lager en 

liten renne, ca 10 cm dyp.  I brev av 15 november 1993 skriver OJE til 

advokat Haugland og beskriver dette som om at vi har stengt veien. 

 Diket vises i overkant, og det er enkelt å se at vi som eiere, ikke kommer 

å kjøre fra vei 2 til 3, og det er OJE med hjelp av Leif Tore Flaat og 

gravemaskinen, som har modifisert dette.   OJE har ikke bruk for denne 

fremkommeligheten og ødelegger muligheten for vår egen transport og 

kjøring. OJE lurer advokater og politi til å forstå at det er vi som 

saboterer.  Det bare viser hvor smart han er, og man spør når var politiet 

på befaring?  Aldri, annet enn når OJE tilkalte lensmannen, da kom han 

bestandig med det samme, og han hadde nok en grunn.  Som han sa, det 

var mye som ikke vi visste. 

15 14.11.93.  To bilder viser hvor vi har lagt flere drensrør under veien, som 

vist tidligere på side 16.  Man ser at veien er pent planert og tilfrosset, 
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minusgrader uten snø.  OJE har god adkomst.  Det er vi selv som ikke 

kommer over fra vei 2 til 3.  Men vi vil ikke grave igjen diket nå, da vi 

vet det blir nye telefoner fra politikammeret, og de gidder ikke se på 

saken, bare refererer til utsagnene fra OJE og advokatene skriver brev til 

hverandre.  ”Vanviddet i Bjørlia” fortsetter. 

17,18,19,20 29.11.93.  Syv bilder viser krysset mellom vei 2 og 3.  Det er kommet 

snø og jorden er frosset.  Vi må ha vei for å kjøre tømmer og ved.  For 

ikke å provosere, lager vi oss en vei ovenfor diket.  Det er store stubber 

som må flyttes fra frossen jord.  Vi bruker tilhenger for å frakte bort 

stubbene.  De skulle egentlig vært brukt som fyllmasse i diket, men det 

lar seg ikke gjøre nå, vi får bare vente på neste utspill fra OJE, 

lensmannen og advokat Haugland.  Det berømte og omtalte diket, er ett 

stort hull som ble gravet av OJE, for å hindre oss i å komme over fra vei 

2 til 3.   Han har selv ikke noe behov for denne adkomsten.  Hullet, diket 

ble resultatet av at advokat Sørum sendte OJE opp over med 

gravemaskin for å reparere tildelt vei nr 1, selv, i stedet for å lage bråk å 

scenarioer.  Da gjorde ikke OJE noe annet enn å grave dette hullet, og 

resultatet ble at flomvatnet gravde spor i vei nr 2.  Scenarioet gikk greitt 

igjennom i Namdal herredsrett. Sorenskriver Kobro trodde på dem, og 

han brydde seg heller ikke med å stille noen relevante spørsmål.  Den i 

følge kontrakt tildelte vei nr 1 er fremdeles ikke reparert av OJE, enda 

det bare er snakk om en skråning på noen få meter.  Denne veien var 

allerede benyttet i en mannsalder, og var den beste adkomsten.  

28 05.12.93.  Ett bilde viser at lunnerommet ved Rabben fremdeles er tomt.  

Vi har ovenfor vist bilder med oversikt over gode adkomster til en 

eventuell hogst, men intet tømmer har kommet ned.  Ett annet bilde viser 

fine forhold for hogst i Fiskådalen, men ingen aktivitet, kvilbrakke og 

lunnerommet er tomt.  Kvilbrakka ble innleid fra Jon Kjølstad. 

29 05.12.93.  Bildet av ubrukt Kvilbrakke 50 meter nord for broen over 

Fiskåa.  Gravemaskinen til Leif Tore Flaat har laget til vei ned til elven.  

Ett bilde viser at elva er grunn, uten vann av betydning, islagt og at 3 stk 

graner er felt over elven, og de blir liggende til sommeren. Vi har film og 

bilder som viser dette senere.  Vi ser de tre stubbene på andre siden.  Det 

er helt ypperlige forhold for drift her nå pga liten vannstand, is  og lite 

snø, om man ser bort fra hogstforbudet. 

30 24.01.94.  To bilder viser OJE snøfreser vei 1 opp over mot 80/17, og 

krysset mellom vei 2 og 3. Det er lite snø og frossen mark.  Det er 

vanskelig å frese tømmervei pga steiner og røtter i skogsmark etter at han 

har passert vei 2, og han blir lettere hengende fast med en snøfres 

hengende bak, den gir ikke særlig god bakkeklarering når man kjører ned 

i ett usett hull under snøen.  Det er lettere å lage vei med 

tømmervinsj(som har påmontert skjer)  og frontlaster.  Men man får som 

tidligere bekreftet det inntrykket av at den tidligere skogeieren ikke har 

til hensikt å kjøre noe tømmer i første omgang.  Han har tydeligvis god 

tid og behøver ikke å nytte det gode føret. 

5 26.01.94.  OJE på scooter nedenfor gårdsplassen. 

7 26.01.94 og 22.01.94.  OJE på scooter på innjorda. 

8 26.01.94.  Tre bilder, OJE på scooter på innjorda. 

62 28.01.94.  Ett bilde viser fremdeles tom lunnerom ved Rabben. 
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 28.01.94.  Ett bilde viser at OJE har gravd igjen utkjørselen fra 

utleiehuset 80/13. 

35,36 31.01.94.  To bilder viser ingen hogstaktivitet i Fiskådalen.  Veien er 

nyfreset med traktor. 

 02.02.94.  Fremdeles ingen aktivitet i Fiskådalen.  Føret og 

elveforholdene har vært gode. 

31, 37 02.02.94 og 11.02.94.   Vi fortsetter med å ta bilder av vei nr 2 og 

vedlikeholde denne a posteriori om anmeldelser og telefoner til   advokat 

Haugland og politiet.  Det viser seg å stemme, vi havner i retten flere 

ganger, og taper til slutt.  Husmannen blir dømt for å ha hindret adkomst 

og må betale erstatning.   Husmannen føler selv at han burde hatt betalt 

for å ha vedlikeholdt veien i flere år.  Og det er heller ingen vits i å ta 

bilder og film, når ingen vil se dem til rette tid og anledning.  Mere 

utførlige forklaringer i boken.  Det tidligere omtalte lunnerommet ved 

Rabben har blitt brøytet og skrapet av OJE i løpet av høsten og vinteren.  

Vi skal nå ganske snart få se at når han får dugnadshjelp, legger han 

tømmeret på innjorda som tilhører oss, altså en ny provokasjon. 

34 03.02.94.  To bilder viser at en liten tømmerlunn har blitt lagt på innjorda 

til oss.  OJE har fått dugnadshjelp, Svein Flaat, Leif Tore Flaat og Audun 

Hognes.  En artikkel kommer i lokalavisen med bilder og OJE forklarer 

at det greit å få hjelp når man ikke får adgang selv.  Det er jo frossen 

mark under snøen og ingen har foretatt noen andre intervensjoner enn det 

som er nevnt ovenfor.  Hvorfor har det blitt bedre adkomst nå?  Er det 

noen som forstår logikken?  Man må også være klar over at advokat 

Haugland var styreformann i lokalavisen, og det viste seg flere ganger at 

journalistene skrev til hans og klientens fordel.  En naturlig sak for 

sådanne personer.  Men folk tror på hva avisene skriver, og ikke minst 

Sorenskriver Kobro. 

32,33 11.02.94.  Ett bilde viser det eksepsjonelle driftsforholdet i Fiskådalen, 

men ingen tømmerdrift.  Ett bilde viser den korte avstanden fra 

hogstområdet på 80/7 og ned til lunnerommet ved Fylkesveien.  Man ser 

også tømmerveien etter myrområdene. Man kommer aldri over de 

myrene uten kuldegrader og bar mark.   Det er derfor ikke vei 2 og 3 

som bestemmer adkomsten til hogstfeltet, men blaute myrer og 

barfrost.   Den ene strekningen er søkkblaut myr.  Derfor hadde man 

ikke hatt det problemet om den avtalte eksisterende vei nr 1 hadde blitt 

reparert i en avstand av ca 10 meter på 80/17.   Vei nr 1 unngår de 

kritiske områder.  I tillegg hadde OJE adkomst vest for Kvernbekken, 

som han hadde brukt i tidligere år, for å unngå de nevnte blautmyrene. 

Håper leseren nå forsto dette argumentet, og det er viktig, for da ser man 

hvilke ablegøyer OJE har drevet med. Dette fikk man ikke inn i hodet på 

advokatene, politifullmektigen og sorenskriver Kobro.  Noe til 

ettertanke.   Det tredje bildet viser  veiforholdene oppover vei nr 2, som 

fortsatt er god, og det er lite snø og barfrost, så man kan i prinsippet 

kjøre over alt.  Det fjerde bildet viser hogstområdet, som ligger ca 800 

meter fra lunnerommet.  Bildet viser at først blir de felte grantrærne 

kappet og lunnet på myra ved hogsten, og for senere å bli kjørt ned med 

skogsmaskin. Det normale ville være å ta de hele granene ned til 

lunnerommet og kappe de der.  Det er vanlig praksis i Trøndelag, for å 

spare seg arbeide og å arbeide rasjonelt.  Man hadde da ikke behøvd å 
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leie skogsmaskin. Hogsten ble foretatt manuelt i alle tilfelle av Audun 

Hognes. 

27 11.02.94.  To bilder viser vei nr 2 som kan sammenlignes med bilvei, 

meget gode forhold.   

38 02.02.94.  Bildet viser fortsatt gode hogstforhold på Fiskåa, og det er lite 

snø og vannføring, med is på elva.  Det andre bildet er datert 11.12.93 og 

viser de 3 granene som er felt fra hogsten og ut på  elva.  De er ikke tatt 

med til lunnerommet som ligger 70 bortetter fin vei. 

52,53,54,65 31.03.94   Åtte bilder viser området der OJE etterlot seg ett brunt 

stoff over vannkummene og i overkant av vannkummene.  Det er 

nysnø og lett å se brunstoffet.  Politiet ville ikke se området etter å ha 

kommet til gården, etter anmeldelse via telefon og med anmodning 

om å sikre bevis.  Neglisjeringen av anmodningen har vi ikke fått 

noen forklaring på i ettertid. 

39 05/1984.  Ett tidligere bilde som viser plassen ovenfor Kvennengøkra 

hvor OJE brukte å tømme blautgjødsla ned i Kvennengbekken, ovenfor 

der vi hadde en ledning for å ta ut vatn til 80/11.  Bildet viser renna i 

snøen og nedover mot bekken.  Det er kun en påminnelse om hvordan 

han tok seg til rette. 

61 14.05.94.  To bilder viser ett diskutert område ved 80/13.  Lensmannen 

og politibetjenter fra Overhalla var der flere ganger og monterte opp 

gjerder for å holde OJE unna 80/13.  Kommuneingeniøren laget offisiell 

kart og nye avkjørsler, men det var til ingen nytte.  OJE kjørte 

regelmessig inn på 80/13 for å spre blautgjødsel ned på gårdsplassen for 

å provosere beboerne, en dame på over 80 år og turistene.  Andre bilder 

viser det nedrevne gjerde og hvor han kjører med blautgjødselvogna.  

Dette pågikk hele året, når føreforholdene tilsa det. 

21 15.05.94.  Ett bilde viser en av bilene som OJE brukte til å sperre de 

omtalte veiene 1,2 og 3.  Han benytter sjansen til å provosere. De 

ufremkommelige traktorveier har plutselig blitt til bilveier, tro det 

den som kan!  På samme område bli vi tidligere anmeldt og dømt for 

å hindre adkomst for OJE.  

66 21.05.94.  Sabotert vanntilførsel til 80/11.  Vannledningen er kappet. 

Lenger vestover mot 80/11 er den gravd frem og slitt av med traktor, to 

plasser er den saget av med motorsag.  To advokater prøvde å få orden 

på vanntilførselen  til 80/11, men uten resultat.,  En rettskjennelse 

fra Namdal herredsrett ga oss medhold, men sabotasjene bare 

fortsatte.  OJE reparerte selvsagt ikke noe, så lenge han saboterte det vi 

forsøkte å holde i orden.   Vi ble nødt til å bore brønner på gårdsplassen, 

120 og 160 meter dype, uten å finne nevneverdig med vann.  En kostbar 

opplevelse. 

70 21.05.94.  Bildet viser ett grensemerke som er revet opp på 80/13. 

71,72 23.06.94.  Bildet viser det området OJE brukte til å provosere med 

blautgjødsel ovenfor 80/13 og på gårdsplassen.   

 21.08.94.  Bildet viser at fremdeles respekterer ikke OJE at andre har 

kjøpt 80/13.  Han bruker området som politi og kommune har anmodet 

ham om å respektere flere ganger. 

24 17.07.94.  Bildet viser ett område på 80/7, ett beiteområde.  OJE hadde 

skrevet til sorenskriver Kobro og anmeldt dette som søppelplass.  Det er 

synd at ikke sorenskriveren tok seg tid for å beskue fenomenet. Bildet 
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viser beiteplassen, og andre bilder og film i serien ”Vanviddet i Bjørlia” 

vil bekrefte at OJE igjen farer med skriftlige løgner. 

60 05.07.94.  Bildet viser en vei til 80/7 ovenfor 80/13.  Samme sak, bildet 

viser en fin vei, mens OJE påstår noe annet. 

 05/1994.  Bildet viser plen/jorde ovenfor 80/13 og grensemerket som er 

revet ned. 

58 05.07.94.  Bildet viser ett nedrevet grensegjerde ovenfor 80/13.  Her 

har politi og lensmann vært behjelpelige med å sette opp den røde 

tråden etter plastpinner.  Bildet viser tydelig at pinnene er kjørt ned 

med traktor, og den røde tråden er revet ned.  Bilde nr 60 viser at 

grensemerket er revet.  Det forteller at politiet prøver å hjelpe oss, 

og at det lensmannen sier ”Det e mykji dokk itj veit”, kanskje har 

noe for seg.  Vi har rotet oss borti noe vi ikke kan gjøre noe med.  

Men skal ikke politiet representere landets lover? 

Her er det noe som ikke stemmer! 

57 05.07.94.  Bildet viser på nytt restene etter grensegjerdet ovenfor 80/13 

som er nedrevet etter  oppmåling og plassering av tekn. sjef og 

representant fra jordstyrekontoret. 

 05.07.94  Bildet viser en vei som OJE påsto ikke var kjørbar inn til 80/7.  

Bildet forteller noe annet. 

76,77,78 30.07.94, 30.08.94.  Syv bilder viser etterlatenskaper der hvor OJE har 

kjørt ned reklameskiltene utenfor utleiehuset 80/13.  Han hadde en 

garasje på andre siden av veien hvor han monterte høytalere og 

lyskastere for å skremme bort turistene.  Han brukte også å sitte i bilen 

med lysene på fremfor innkjørselen til 80/13 samtidig som han nistirret 

på turistene som hadde satt seg utenfor den ene av leilighetene.  Han 

kunne sitte slik over lengre tid. Det var ett ledd i å sabotere 

turistnæringen og noe avveksling fra blautgjødsla.  Kommer tilbake til 

dette senere i andre sammenhenger. 

56 05/1994, 21.08.94.  To bilder fra det omdiskuterte jordet ovenfor 80/13. 

74 06.09.94.  Ett bilde viser OJE som kjører blautgjødsel inn på 80/13.  

Hendelsene i etterkant førte til en straffesak hvor jeg ble slått ned og 

dømt for vold mot OJE.  Noe som fører til en innbitt og 

fandenivoldsk skepsis til justisen i det lille landet Norge.  Respekten 

for politiet kan i løpet av en dag være blåst bort for alltid. 
 25.05.94.  Ett bilde som viser at OJE fremdeles bruker en parsell av 

80/13 til eget bruk.  Han klarer ikke å akseptere at han har solgt 

parsellen, og at den er tinglyst og underskrevet for lenge siden. 

73 25.05.94.  Ett bilde som viser at OJE bruker parsellen 80/13. 

 21.08.94.  Ett bilde som viser arbeide på jordet overfor 80/13, som 

tilhører 80/7, altså i orden. 

 21.08.94.  Ett bilde som viser samme område, men nå er det ikke i orden 

lengre.  OJE har tippet gress og andre etterlatenskaper i dreneringen 

ovenfor huset  80/13, og senere ble resultatet at kjellerleilighetene rant 

fulle av vann. 

67,68,69 26.08.94.  Seks bilder fra hogsten i Fiskådalen.  To av de tre tidligere 

omtalte grantrærne ligger fremdeles over elva.  Det ene treet er borte.  

Elva er grunn, så hvem som helst kan kjøre bort til å hente seg en gran.  

To bilder viser den ene grana som er lagt på lunnerommet, til sammen 

blir det tre graner for denne sesongen.  Grantrær og kvist går før eller 
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siden i fiskegarna under høstfisket, og dette var siste sesongen for OJE, 

han skulle over på trygd og selge gården.  Det hente at svenskene måtte 

returnere med ødelagte garn om flommen tok med seg etterlatenskaper 

etter tidligere hogst langs elva. 

75 1994.  Bildet viser en parkert bil oppe i vei nr 2, 80/17.  Det sperrer for 

adkomst. Vei 1, 2 og 3 møtes nedenfor i krysset, og  man får ikke 

adkomst, foreta grøfting eller nydyrkingsarbeide. 

64 02.10.94.  To bilder viser at kommunen har ryddet opp etter OJE rundt 

80/13 og Fylkesveien. 

59 16.10.94.  Ett bilde viser resultatet etter at OJE har vært inne på 

hageplenen 80/13 og skrapet med traktorskjæret.  En ny provokasjon, 

selvfølgelig. 

63 02.01.95.  To bilder viser scootersporene etter OJE over 80/13. Ett bilde 

som viser hans daglige påfunn.  Noe måtte han provosere med. 

 Ikke noe merkelig i at han fikk kjørt noe tømmer selv eller gjort noe 

gårdsarbeide.  Men det gir muligheter for å komme inn i trygdesystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrift: 

Norges Veterniærhøgskole                                               Veterinærinstituttet 

 

                  Fellesavdeling for farmakologi og toksikologi 

 

Statens veterinære laboratorium                     Dato: Oslo, 22. oktober 1992 

Trondheim     Deres ref: P 1508/92 

Tungasletta 2     Vår ref: 9203.3931 

7005  Trondheim. 

 

 

 

Mottatt 14.10.92:  Lever og nyre fra ku, til undersøkelse for blyinnhold, Eier: Endre 

Østby, Høylandet. 

 

 

 

Undersøkelsen viste 50 microgram Pb/g lever og 110 microgram Pb/g nyre, på 

våtvektbasis. 
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Resultatet bekrefter mistanken om blyforgiftning. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Sign. 

 

 

Tore Sivertsen 

 

 

Postadresse: 

Postboks 8146 Dep. 

0033 Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ”Vanviddet i Bjørlia”. 
 

Videobånd nr 1,  E180, 3 timer.                 UNNTATT OFFENTLIGHET 

Total kjøretid, 30 minutter. 

 

A posteriori og etter anbefalinger fra ansatte innen politiet, ble det besluttet å sikre 

bevis via datofilm og bilder.  Man regnet med at poden før eller senere måtte røpe 

sin virkelige identitet. 

 

04.01.1994:   Fiskådalen og 80/17, vei nr 2 og 3. 

 

1029AM, 0000 Fiskådalen, helt framme ved broen, sørover mot grensen til Jan                              

Gartland, 80/15 og bygda.      

Vi ser at lunnerplassen ikke er i bruk, ingen aktiviteter, kun 

veiadkomst og godt føre til hogstområdet    

         

1109AM, 0100 Gnr/bnr 80/17, vei nr. 2  og området ved diket.  Man viser 

nødvendigheten av gravemaskinarbeidet for å kunne få til 

traktorvei i krysset mellom vei 2 og 3.  OJE satte i sene en 

rettssak  via advokat Haugland, hvor han påsto at vi stengte veien 

for ham.  Politimester B. Kjølmoen hadde ifølge ham selv gitt 

beskjed til OJE om at det var en kort jobb, og at vi ville flytte oss 

når han skulle forbi.  Han hadde heller ikke begynt med noen 
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tømmerdrift.  Det var heller ingen som visste hvor dette tømmeret 

skulle befinne seg. Vi brukte en tilhenger for å kjøre bort trevirke 

og stubber. 80/17 var egentlig innkjøpt for å dyrkes til 

gressproduksjon.  Alexander og  Åse Flaat kom flere ganger 

sammen med OJE tilstede med film og lydbånd, hvor de 

demonstrerte at de tok kontakt via  WT (radio), til de andre 

personene i fraksjonen, som skulle fungere som borgervern og at 

politiet var tilkalt.  Vær obs på at OJE ikke eier området 80/17.  

Han har kun rett til å bruke eksisterende vei nr 1, men den vil han 

ikke reparere.  Vei 3 som han vil bruke, gir han ikke adkomst 

over myrer lenger inne, så det hele er bare ett skuespill.  Tidligere 

år kjørte han ut virket via andre tilkomster som er bedre.  Så han 

lurte politi og advokater trill rundt. 

OJE gravde 7 veier på 80/17 før han gav opp og reiste.  

Veiadkomst til vannkummene var han meget interessert i, og han 

laget til flere. 

 

    

1111AM, 0150 Vei nr 2. 

1113AM, 0188 Vei nr 2, oppover mot toppen av vei nr 2. 

1114AM, 0204 Vei nr 2, på toppen i krysset med vei nr 3.  Man beviser her at vei 

nr 2 er meget bra, og at det ikke skal være grunn til at OJE går til 

søksmål for manglende adkomst vei til hogstområdet, hvor han 

fremdeles har hogstforbud. 

1116AM, 0240 Vei nr 2, returnerer nedover.  Veien er jevn og fin, og tillater 

filming under fart. 

1117AM, 0310 Vei nr 3, Viser avkjøring til venstre ovenfor diket, til vei nr 3, 

staurgrana og lunnerommet for ved/tømmer, tilhørende EØ. 

1118AM, 0350 Flomområde.  Mot omtalte flomområde, som ble ett resultat etter 

vei- og grøftearbeider, utført av OJE i de senere årene.  Se bilder 

hvor innjorda er blitt oppgravd, som ett resultat av flomvatnet.  

Flomskader ble også påført våningshuset. 

 

 

 

09.01.1994: Fiskådalen og 80/17, vei nr 2 og 3. 

 

1151AM, 0370 Vei nr 2 vises å være i orden.  Man ser en tilhenger og diket i 

mellom vei nr 2 og 3. 

1155AM, 0420 Området for vedhogst/EØ nederst ved vei nr 2. 

1156AM, 0450 Vei nr 2, Marianne kjører scooter oppover vei nr 2 for å 

demonstrere at den er i orden. 

1201AM, 0500 Vei nr 2, Marianne kjører nedover vei nr 2 med scooter, og man 

ser at veien kan kjøres nedover med personbil, om nødvendig. 

1202AM, 0570 Vei nr 2. 

1227AM, 0600 Fiskådalen.  Man ser at forholdene er gode for tømmerdrift.  

Ingen aktiviteter er på gang.  Lunnerommet er tomt.  Ingen 

ferdsel til hogst området.  OJE  påberoper seg i dette tidsrommet 

at han ikke har adgang til hogstområdet.  Vi har fått vite i ettertid 

at han hadde hogstforbud. 
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11.01.1994: 

 

0237PM, 0640 Fiskådalen, fremdeles ingen aktiviteter, gode forhold. 

 

13.01.1994: 
 

0134PM, 0690 Vei nr 2, man ser gode føreforhold nedover vei nr 2.  Jeg har 

kjørt i denne veien høst/vinter 1993/1994.  Man har hatt mistanke 

om at OJE ville  prøve å lage problemer ved eventuelt saksøke 

om erstatning pga ikke veiadkomst til hogstfeltet, derfor har 

veien blitt kjørt etter at snøen kom og filmet med jevne 

mellomrom, for å vise at OJE ikke forteller sannheten, om han 

senere tar ut stevning.   Vi har senere fått vite at  OJE hadde 

hogstforbud.  Veden har han hogd hjemme og ved tatt 

pyntebjørkene ved 80/13 EØ. 

0136PM, 0840 Lunneplass ved staurgrana/EØ.  Vi ser traktorsporene etter OJE 

på innjorda av 80/11.  Han kjørte tulling overalt, for å 

demonstrere sin ”hevd”.  I stedet kunne han ha kjørt tømmer over 

alt på eget område, vei eller ikke vei.  Myrene var tilfrosset, en 

sjelden god frostvinter for kjøring i utmarka.  OJE hadde aldri, 

jeg gjentar, aldri, med tømmer i retur fra skogen når han 

returnerte, han kjørte bare tulling i ukes og månedsvis.  Han 

kunne i det minste tatt med seg noe ved.  Film som er tatt av 

lunnerommet med jevne mellomrom bekrefter denne påstanden. 

0158PM, 0860 Fiskådalen.  Fremdeles ingen aktiviteter.  Man må være klar over 

at hogstområdet ligger kun 400 meter fra gården til Jan Gartland, 

og det er bilvei helt frem til hogsten.  Derfor er det ingen 

hindringer for en eventuell skogsdrift. 

 

15.01.1994: 

 

1242AM, 0875 Vei nr 2 demonstreres med traktor, god fremkommelighet og 

gode forhold for skogsdrift, om man hadde noe skog å kjøre frem. 

1245AM, Vei nr 2, traktor på vei nedover. 

1246AM, 1000 Vei nr 2 og over mot vei nr 3 ved diket. 

 

19.01.1994: 
 

0228PM, 1001 Vei nr 2 demonstreres med scooter. 

0239PM, 1070 Fiskådalen, fremdeles ingen tømmerdrift, gode driftsforhold. 

 

22.01.1994: 

 

0928AM, 1100 Vei nr 2.  Filmsekvensen ble vist i Namsretten, og 

Sorenskriver Are Kobro anbefalte senere forlik, for at vei nr 

2 skulle brukes, og omdiskuterte vei nr 3 stenges.  Kobro 

glemte dette i ettertid.  OJE brøt avtalen med det samme og 

laget til nye scenarioer. 
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0931AM, 1160 Scooter. 

 

 

0933AM, 1180 Rettsforliket fra gårsdagen brytes. 

 Vei nr 3.  Namsretten stengte denne veien i går for at OJE skulle 

bruke vei nr 2, og ikke ha adgang mot vannkummene.  OJE 

rygger nedover vei nr 3 og i grøften for å lede flomvatnet nedover 

80/11. Ref tidligere flomskader på våningshuset 80/11. 

Jeg fikk ikke filmet da OJE hoppet ut av traktoren og sprang etter 

meg og ropte trusler.  Jeg fikk start på scooteren og kom meg 

unna siste liten.  Torstein bivånet det hele fra gårdsplassen på 

80/11.  OJE har innrømmet delvis noe av episoden i brev fra 

advokat Haugland, men selvsagt med en annen vinkling som ble 

brukt senere i retten.  Meget dårlig føre denne dagen, det hadde 

regnet hele natten, og det ser ut til å bli flom.  Hvorfor kjører OJE 

i dag, når vi har de dårligste kjøreforholdene siden november 

1993?  

0937AM, 1229 Vei nr 3 med traktorsporene etter at OJE kjørte med traktor, for å 

bryte rettsavgjørelsen, og lede vannet nedover til 80/11. 

1028AM, 1270 Vei nr 2 og 3, nederste krysset.  Pga mildvær og regn kommer 

man i dag ikke over med traktor. 

1053AM, 1300 Vei nr 2,  OJE på scooter. 

1059AM,  Våningshuset 80/11, området hvor man er plaget med flomvatn 

fra skogsveiene. 

1130AM, 1340 OJE på scooter over Rabben. 

1139AM, 1360 OJE på scooter tilbake over Rabben.  OJE kjører scooter på 

innjorda til EØ.  Rabben er innleid og tilhører EØ.  

Scooterkjøringen foretas uten tillatelse. 

1228PM 80/11, område hvor OJR kjører ulovlig med scooter. 

1229PM, 1400 LE-skuret, 80/11, hvor OJE kjører scooter i mot Marianne.  Hun 

måtte trekke seg tilbake og inn i LE-skuret. Episoden ble anmeldt 

til politiet. OJE kjørte scooteren over noen paller og en harv ved 

siden av LE-skuret. 

  

                1527 Slutt. 
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Videobånd nr 2, E180, 3 timer. 

Total kjøretid, ___________ minutter. 

 

 

26.01.1994: 
 

0615PM, 0000 80/11 gårdsvei.  OJE stenger gårdsveien til fam Østby på 80/11. 

 

01.02.1994: 

 

0658PM, 0062 80/11, OJE kjører scooter over 80/11, ulovlig selvsagt. 

 

10.02.1994: 

 

0357PM, 0190 Scooter over Øyvatnet. 

0401PM, 0360 OJE på scooter mot gården, oppover fra Øyvatnet og inn på 

gårdsplassen, med den gule sleden på slep. 

 

12.02.1994: 

 

0101PM, 0450 Tømmermaskin på fylkesveien.  En scooter med Audun Hognes 

kommer over Øyvatnet fra Hognes og kjører  over 80/6 og til vei 

nr 1.   

Han er blitt innleid for å hjelpe OJE med å hogge tømmer.  Vær 

obs på at ingen har hogd tømmer, og det beste føret er over.  

Dette virker noe merkelig.   Hvorfor trengs det vei når han ikke 

hogger noe.   Han hadde også hogstforbud, men han har brutt 
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dette før, trenger penger.  OJE har uttalt at han skal ha med seg 

alt før han flytter og går over på trygd. 

 

 

16.02.1994: 

 

0846AM, 0500 Audun Hognes kommer over Øyvatnet på scooter for å hogge 

tømmer for OJE. 

0859AM,0580 OJE kjører med traktor til hogsten.  Traktoren har påmontert 

frontlaster og vinsj.  Tidligere kjørte han mest med ett spyd 

montert foran på lasteren.  Spydet ble brukt når han kjørte etter 

oss med traktoren. 

03.45PM, 0600 OJE kjører hjem fra hogsten. Han har ikke med seg tømmer i dag 

heller, kjører forbi lunnerommet og hjemover. 

0351PM, 0645 Audun Hognes kjører scooter hjem over Øyvatnet.  Tømmeret 

ligger igjen oppe i hogsten. 

 

23.02.1994: 

 

0922AM, 0711 0922AM-0924AM, viser god fart på traktoren.   OJE kjører 

på den omdiskuterte vei nr 2 og opp til hogsten. 

0923AM,  0800 Filmsekvensen viser at OJE har god og fremkommelig vei, og 

han bruker meget kort tid, dvs stor fart oppover det området 

han og lensmannen påsto var ufremkommelig.  Vi ble senere 

dømt og straffet i Namdal herredsrett for å ha hindret OJE i 

å ferdes til hogstområdet. 
 

 

24.02.1994: 
 

0845AM, 0820 OJE kjører med traktor fra egen gårdsplass.  Filmsekvensen er 

tatt fra toppen av vei nr 2 og 3. 

0849AM, 1030 Kjøreturen til OJE fra gårdsplassen til toppen av vei nr 2, tar 

kun 4 minutter.  Han kjører hele strekningen, fylkesveien og vei 

nr 2, uten å skifte til lavere gear i motbakken.  Han kjører på 4. 

gear hele tiden.  Man hører på lyden at traktoren mestrer 

tømmerveien nr 2 i motbakken på 4.gear, som er det høyeste gear 

på denne traktoren.  Kan  leseren nå forstå at Sorenskriver 

Kobro må være noe mere enn en vanlig intelligent person, 

når han kan straffe oss for å hindre en sådan pode i å kjøre 

traktor frem til hogstfeltet?  Han har også hogstforbud. 
 

01.03.1994: 

 

0857AM, 1040 80/7,  tømmerlunn. 

0923AM, 1090 OJE kjører til hogsten.  0923-0927AM, turen tar fremdeles bare 4 

minutter.    Han har heller ikke nå med seg tømmer i retur på 

vinsjen, som er noe merkelig. 

 

02.03.1994: 
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0829AM, 1200 Audun Hognes kommer på scooter over Øyvatnet. 

0853AM, 1336 Audun Hognes kjører over bnr 80/19 og oppover 80/17  og til 

hogsten. 

0925AM, 1400 OJE kjører med traktoren til hogsten.  Veiene er fremdeles ikke 

brukt til tømmertransport med traktor.  OJE leier tømmermaskin 

av Leif Tore Flaat i stedet for.  Helt bortkastede penger, når han 

kjører samme veien selv og ikke gjør noe annet.  Han vil ikke 

hogge tømmer selv, liker best å ”administrere” andre. 

1113AM, 1440 Ulovlig scooterkjøring over 80/19. 

1120AM, 1460 Fiskådalen, lunnerommet, veier og hvilebrakken har ikke vært i 

bruk 1993 og 1994. 

 

03.03.1994: 

 

0856AM, 1470 Audun Hognes på scooter over Øyvatnet, over 80/19 og til vei nr 

1 og videre til hogsten. 

0913AM, 1570 OJE kjører traktoren til hogstfeltet med tømmervinsjen bak og en 

spiss jernstang montert som ett spyd foran på lasteren. 

0914AM, 1600 Scooterkjøring. 

0335PM, 1619 OJE og Audun Hognes på scooter. 

0336PM, 1640 Skogsmaskinen på lunnerommet. 

0340PM, 1667 Audun Hognes kjører hjem på scooter, over 80/19 og Øyvatnet. 

0344PM, 1777 Skogsmaskinen på lunnerommet. 

 

04.03.1994: 

 

0251PM, 1800 OJE på scooter over 80/7, Øyvatnet og til Hognes. 

0310PM, 2010 OJE returnerer på scooter. 

0313PM, 2080 OJE kjører scooter fra Øyvatnet og inn på 80/7 

 

05.03.1994: 

 

1234PM, 1212 OJE på scooter. 

1243PM, 2124 OJE på scooter, retur hjem etter tullekjøring. 

1247PM, 2160 OJE på scooter over 80/13 og 80/7. 

1250PM, 2190 OJE på scooter over 80/13. 

  

 Slutt. 

  

 Dette var i de tider OJE hadde fritak fra reglene om 

scooterkjøring.  Advokat Sørum hadde tidligere anmeldt 

ham, men Namdal Politikammer lot OJE kjøre som han ville, 

også etter flere påminnelser.  Man var redd for at han skulle 

kjøre på noen, spesielt når han skulle vise sin styrke med å 

kjøre rett på.  Både personer og hester opplevde nærepå-

hendelser. 
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For å få historikken i datert rekkefølge, kopieres her noen 

referanser til videobånd nr 5: 

 

30.03.1994: ”Forurensing” av drikkevannskumene på 80/17 EØ. 

 

0123PM, 1113 80/17, snøscooter ved drikkevannskummene. 

0126PM, 1138 OJE kjører på scooteren på 80/17 og 80/11 etter en tur opp til 

drikkevannskummene tilhørende EØ, 80/17.  Ansiktet til OJE 

vises tydelig. 

 

31.03.1994: Neste morgen ved drikkevannskummene, 80/17 EØ. 

 

0639AM, 1154 Fotografert det brune stoffet som var helt i nysnøen ovenfor 

kummene.  Fotografert sporene etter OJE’s kjøring med 

scooter dagen før 0123AM, 1113, 30.03.94.  Vi går i sporet 

som er frosset og filmer.  Episoden ble anmeldt dagen før til 

politiet som kom til gården 80/11, men av en eller annen 

merkelig grunn nektet de å bli med de 100 meterene oppover 

for å se på forurensingen og eventuelt samle bevis.  Jan 

Gartland ville heller ikke være med som vitne.  En helt 

enestående episode vedrørende politiets oppførsel, også pga 

de visste om tidligere episoder av betydning. 

0758AM, 1261 Filmsekvensen viser ett brunt stoff ovenfor 

drikkevannskummene og spor etter støvler der OJE har gått 

av scooteren i det aktuelle området.  Han har forlatt området 

med en ”rivstart”. 

 

 

0810AM, 1307 Viser Øyvatnet bak fjøset til OJE.  Advokaten viser en 

søppelplass som OJE har anlagt ovenfor drikkevannsinntaket.  

Dette drikkevannet blir blant annet brukt til Bjørlia Camping. 

                  1335 Private opptak. 
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Videobånd nr 3,  E180, 3 timer.  Fiske i  forbindelse med straffesak. 

Total kjøretid, 50  minutter.   Blautgjødsel. 

      Traktorkjøring vei 2, og vedkjøring. 

 

 

10.09.94: OJE krever erstatning for tapt fiske, og får medhold av 

Namdal herredsrett. 

 

0406PM,0000 1 båt med 2 mann, svensker som leier fiskevald av OJE.  Egentlig 

er dette vårt eget, som OJE leier ut ulovlig.  Vi har prøvd å få han 

bort med hjelp av servituttloven, uten å lykkes. 

0408PM, 0150 Enda en båt med 3 mann, også svensker som leier vårt fiskevald 

av OJE, og bor på Bjørlia camping. 

0416PM, 0380 2 båter med 5 mann setter garn. 

0555PM, 0520 2 båter med 5 mann. 

 

11.09.1994: 
 

0550PM, 0670 Båt med 2 mann tar opp garn. 

0333PM, 0670 Båt med 3 mann setter garn. 

0334PM, 0677 3 båter, alle i ferd med å sette garn. 

 

0358PM; 0830 OJE arbeider i fjøset.  I retten la han frem bevis for at han 

ikke kunne arbeide og ble tildelt erstatning.  OJE går ut og inn 

av fjøset/melkerommet, og man ser hvor OJE bøyer seg ned og 

skifter av seg fjøsskoene. 

0417PM, 0860 OJE og drengen på gårdsplassen.  Drengen kommer fra  

fiskeplassen vår utenfor Fiskå etter garnsetting.  Drengen fisker 

mens OJE tar fjøsstellet og melking. Drengen parkerer en blå 
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Ford traktor.  Traktoren brukes til å frakte garn fra og til 

båtplassen og fiskemottaket. Man ser også ansiktet til OJE helt 

tydelig, filmet fra balkongen på 80/13, der hvor Astrid og 

Jenny oppholdt seg og så hvor OJE sprang den 6/9, uten å se 

at han var skadet eller hadde blod i ansiktet.  I virkeligheten 

ser man bedre med øynene direkte til stedet, enn det 

kameraet viser. 
 

13.09.1994: Garnsetting uten for Fiskåa, på valdet til Jan Gartland/EØ. 

 

0346PM, 0880 Drengen setter garn, vi teller først 7 kasser, og filmen viser siden 

at han setter enda flere kasser med garn. 

0353PM, 1020 OJE i båt ved Svortodden på Hognesvaldet. 

0410PM, 1100 OJE har satt ut de 7 kassene som har vært synlig over båtripa. 

0405PM, 1120 OJE i egen båt setter 6-meters djupgarn rett over elva, utenfor 

marbakk-kanten, og stenger vårt vald inne på nytt.  Vi kommer 

ikke til selv for å fiske med egne garn.  Allikevel blir vi dømt 

og straffet i Namdal herredsrett for å ha medvirket til at OJE 

har tapt inntekt på fisket på vårt eget fiskevald. 

 

0406PM, 1140 6- meter djupgarn. 

 

0416PM, 1190 Garnlenke pluss blåser. 

 

0421PM, 1240 Enda en båt med 2 mann fra  campingen kommer ut på vårt 

fiskevald. 

0424PM, 1300 Svenskene setter på grunna, utover mot Svortodden, og 

Hognesvaldet. 

0425PM, 1350 OJE i egen båt stenger elva med 6-meters djupgarn, filmen viser 

hele området, også vårt vald. 

 

(Båten til OJE betegnes som OJE videre i teksten, for å lette rapporteringen). 

 

0426PM, 1400 Svenskene som leier vald og camping fra OJE, setter innenfor 

OJE og på grunna. 

0427PM, 1450 OJE laster om kasser og fortsetter garnsettingen over elveosen.  

Svenskene setter en ny garnlenke på innsiden. 

0429PM, 1470 Svenskene setter en ny garnlenke. 

0429PM, 1480 OJE skjøter inn  en ny garnlenke. 

0430PM, 1500 Svenskene setter flere garn. 

0431PM, 1520 OJE fortsetter med å stenge elveosen med flere garn, man ser 

garnlenken som flyter merket med blåser. 

0433PM, 1600 OJE fortsetter med garnsettingen.  Svenskene ligger fast på 

grunna og staker seg løs.  Dette er gyteplassen for røyr, laks og 

sjøørret som de fisker på.  Laksen og sjøørreten som ikke sendes 

til Sverige, blir kjørt ned  til kjølelagret til Rasmus Anti. 

0436PM, 1700 Svenskene setter en ny garnlenke inne på grunna.  OJE fortsetter 

med ulovlig garnsetting på valdet til Jan Gartland og EØ.  Der er 

ikke plass for fiskegarn fra Jan Gartland, han kommer ikke til. 

0439PM, 1830 OJE kjører båten fra Gartland og mot Svortodden. 
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0440PM, 1870 OJE er inne på grunna, og staker seg frem. 

0441PM, 1910 OJE befinner seg på valdet utenfor  Jan Gartland/EØ. 

0442PM, 1960 OJE fortsetter med garnlenken på valdet til JG/EØ og videre mot 

Granholmen. 

0442PM, 1970 Svenskene kommer opp på siden av OJE. 

0443PM, 1980 OJE hiver ut siste blåse og kjører i båten hjemover. 

0444PM, 2020 Også den andre kjører båtene hjemover. 

 

Vi har vært vitne til en times intensiv garnsetting.  

Garnlenkene blir kjørt ut fra kassene, noe som går meget 

fort.  Man må derfor regne med at flere hundre garn er satt i 

løpet av en time.  I tillegg er lenker med 6-meter djupgarn 

blitt satt utenfor marbakken.  Svenskene satte sine fiskegarn 

innen nevnte tidsramme.  Utidig og ulovlig bruk av 

fiskevaldet til JG/EØ er vist i filmsekvensen. 

   

Allikevel ble vi dømt i Namdal herredsrett til å betale OJE 

erstatning for tapt fiske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.1994: Vannbrønner på gårdsplassen 80/11 Østli. 
 

1019AM, 2020 Gravemaskinarbeider i forbindelse med tilkobling av 

vannbrønner, 110 og 160 meter dype.  Brønnene er delvis tørre, 

men gir reservevann ved mistanke om ”forurensing” av 

vannkummene.  OJE ble tatt 3 ganger på fersken hvor han hadde 

med seg ”noe”  ved sine besøk til drikkevannskummene. 

Man kunne også se spor i graset rundt kummene sommerstid, 

hvor han hadde kommet over fra 80/1,7. 

 

30.09.1994: Garnfiske utenfor Fiskåa og på fiskevaldet til Jan Gartland. 
 

0712AM, 2080 OJE tar opp sine garn på valdet til Jan  Gartland/EØ.  OJE er selv 

i båten.  Man observerer at han har mindre kasser i båten enn det 

drengen hadde.  Se sekvens 13.09.94, 0346PM, 0880. 

0728AM, 2260 OJE fortsetter å ta opp garn på  fiskevaldet til Jan Gartland. 

0730AM, 2295 Filmopptaket avsluttes.  OJE fortsetter fremdeles å ta opp garn på 

Hognesvaldet, vestsiden av Fiskåa/Svorta. 

 

27.10.1994: OJE kjører ut blautgjødsel. Han brukte å ta regelmessige turer 

ovenfor huset til Jenny Østby, 80/13, for å provosere henne. 
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0155PM, 2299 OJE kjører ut blautgjødsel ned mot bekken.  Filmen er tatt fra 

våningshuset på 80/11 og i retning sørøst mot campingen og 

80/13.  Hvorfor skulle han kjøre ut blautgjødsel ovenfor 80/13 og 

sprøyte det over gårdsplassen  der den 6/9, når hovedkjøringen 

begynner i dag?  Legg også merke til at han pløyer etter at 

gjødselen er kommet på jorda.  Det skal gjøres mot bekken før 

man begynner.  Ovenfor 80/13 har han aldri pløyd for å dempe 

avrenningen ned på gårdsplassen. 

 

29.10.1994: Blautgjødsel. 

 

1130AM, 2318 OJE kjører blautgjødsel for dumping på Kvennengøkra og ned i 

bekken, nordøst for 80/11.  Vi bruker å ta vann fra bekken 

nedenfor dumpestedet.  Filmen viser blautgjødsla som renner 

nedover til Kvennengbekken.  Observer den store mengden som 

gjødselpumpen pumper ut 

 

 

 

 

 

. 

 

29.12.1994: 

 

0954AM, 2357 Vei nr 1 og 2.  OJE kjører tømmervinsjen som veiskrape på vei nr 

1 og 2 på 80/17.  Ingen tømmerkjøring er foretatt, tross fine 

tømmerveier og kjøreforhold.  Han orker ikke hogge graner  som 

returlast.  Skrapingen er bare noe tøv, men han liker tydeligvis å 

tullkjøre. 

                2726 Filmen stoppet. 

 

22.01.1995: Befaring. 
 

1229PM, 2380 OJE og Lars Ekker på befaring.  De kjører scooter innover i 

marka.  Man antar at OJE fremdeles er sykemeldt. 

02.59PM, 2419 Retur etter befaring. 

 

 

23.01.1995: Befaring. 
 

1038AM, 2428 OJE og Lars Ekker kjører inn i Fiskådalen med scooter for å 

foreta eiendomsbefaring i forbindelse med salg. 

 

28.01.95: Vedkjøring. 

 

0928AM, 2435 Vedkjøring.  OJE kjører opp vei på nordøst siden av 80/11.  

Veien fikk han laget med gravemaskinen til Leif Tore Flaat i 

1994, i tillegg til de 7 andre veiene som ble laget på 80/17.  

Drengen Lars Ekker er med.  
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                2465 OJE skraper/brøyter vei med vinsjen.  Vinsjen har skjær. 

0933AM, 2475 Nyveien.  Grenser mot bekken og 80/11.  Her finnes en god del 

hogstmoden vedskog. 

0937AM, 2498 OJE har kjørt seg fast i den grøften han laget til i 1994.   

 Filmen er tatt for å få med nærbilde av OJE, da det 

rapporteres at han er sykemeldt, og har landbruksvikar, 

betalt av kommunen og trygdesystemet. Ansatte ved Namdal 

politikammer anbefalte oss flere ganger tidligere å ta så mye 

film og bevis av OJE som mulig, før eller siden ville han røpe 

seg.   

Bjarne Kjølmoen hadde tydeligvis glemt dette da han var 

aktor i straffesaken fra 6/9/94. 

0951AM, 2523 Retur etter oppkjørt vei. 

 

29.01.95: Den overintelligente OJE i farta på 80/13 og i nærheten.  

 

0944AM, 2542 Gårsdagens oppkjørte vei til vedhogsten blir ikke brukt.  I stedet 

tar han med seg drengen, sykevikaren, og begynner å hogge 

pyntebjørkene ved 80/13, huset hvor Jenny Østby bor.  OJE 

bruker da veien som tilhører 80/13.  Det var den veien som OJE 

via Lensmann Flågan konstaterte ikke var brukbar ved en 

tidligere befaring etter en oppdiktet scenario av OJE.  Veien kan 

kjøres med bil sommerstid. 

1005AM, 2650 OJE tar bjørkene på nordvestre hjørnet av 80/13.  Filmen er tatt 

fra inngangstrappen til Jenny Østby.  Hvorfor skal han provosere 

med å hogge bjørkene her, når han dagen før brøytet/skrapet vei 

til vedhogsten, 500 meter lengre nordover,  på  nygravet vei, og 

med utgiftsført gravemaskin?  Hvis det er dårlig føre, burde han 

først hogge veden som står langs den allerede opparbeidet veg!    

Hvorfor søndag formiddag, når han vanligvis ikke vil jobbe, 

sykemeldt eller ikke?  Motorsag og traktor omkring husveggene 

til eldre folk er ikke vanlig folkeskikk på søndager.  Vi antar han 

provoserer som vanlig. 

1214PM, 2711 OJE fortsetter vedkjøringen.  Legg merke til den lange løse 

kjettingen på venstre bakhjul.  Den skremmer hesten ved 

passering av bjørken.  OJE setter ikke ned farten ved passering. 

                2727 Filmen slutt. 
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Videobånd nr 4, 

En del av opptakene er de samme som i kasett nr 1, 2 og 3. 

Noen innslag er blandet, datoene og telleverket inkrementerer ikke sekvensielt. 

 

 21.12.1993: Fiskådalen. 

 

1120AM, 0160 Fiskådalen med fine driftsforhold.  Nedfelte graner ut på elveisen.  

Kvilbua står ubrukt.  Disse nedfelte granene ble liggende i elva til 

neste år.  Film er tatt som bevis. 

 

 02.01.1994: 

 

1030AM, 0015 80/17, viser at vei nr 2 er i orden. 

1032AM, 0037 80/17, vei 1 og 2, utrast skråning, ikke berg, muligheter for å 

reparere den eksisterende vei nr 1.  Viser gravemaskinarbeider. 

1037AM, 0074 80/17, vei nr 2 og 3 ved diket. 

1105AM, 0089 80/17, vei nr 2 og 3. 

1107AM, 0121 80/17 Detaljer, traktorspor, vei nr 2. 

1113AM, 0150 80/17, vei nr 2. 

1233PM, 0230 80/17, EØ med traktor ved diket mellom vei 2 og 3. Veddrift. 

 OJE stilte med hjelpere, Alexander og Åse Flaat når vi holdt på 

med gravemaskinarbeider i dette område, for å få til 

fremkommelig vei etter OJE og Leif Tore Flaat med 

gravemaskinen.  Vi fikk ikke til å kjøre fra vei 2 til 3 eller 

omvent.  Det ble tatt lydbåndopptak og film av Alexander Flaat, 

som ble overlevert til politiet og retten, for å vise at vi saboterte 

fremkommeligheten for OJE.  En helt vanvittig påstand som må 

motbevises med slike filminnslag.  Men hva hjelper det, når 

ingen vil se dem. 

1241PM, 0250 80/17.  EØ demonstrerer traktorkjøring etter vei 2.  Marianne 

filmer og kommenterer.  Filmen ble vist i Namdal herredsrett for 
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Sorenskriver Are Kobro, som bevis for at OJE og lensmann 

Flågan bløffet om umulig fremkommelighet til hogsten. 

01.01.1994: 

 

1109AM, 0350 80/17, vei nr 2.  To datoer er blandet sammen under redigering av 

Media Team, Stavanger. 

1109AM, 0360 80/17, EØ snur med traktoren på toppen av vei 2 og 3. 

1119AM, 0379 80/17, Kjører traktor nedover vei nr 2. Jevn og fin vei, kan kjøres 

med personbil. 

1123AM, 0440 Ned mot diket, og over til vei nr 3. 

1131AM, 0465 Vedkjøring ovenfor diket demonstrerer at det er vanskelig å 

komme over til vei nr 3. 

1241PM, 0560 På toppen av vei 2. 

1245PM, 0580 EØ kjører nedover vei 3 med traktor, Zetor. 

1245PM, 0600 Her vises at det er lett å kjøre seg utfor på vei 3.  Man havner i 

grøften på venstre side.  Den til høyre er 1,5 meter dyp. Veien er 

meget smal uten kanter.  Det forteller oss at den beste og sikreste 

tømmerveien er nr 2.  OJE og lensmann Flågan konstaterte det 

motsatte.  Nå hadde jo ikke lensmannen  sett på veiene, han hørte 

bare på hva OJE fortalte. 

1247PM, 0635 EØ med Zetor traktor på vei nedover vei nr 3 og mot Staurgrana. 

Prøver å komme seg inn på veien igjen etter å ha sporet av lengre 

oppe. 

1250PM, 0690 Dårlig feste for traktoren i oppover bakke forbi Staurgrana, 

vanskelig forhold på vei nr 3. 

1253PM, 0770 Plagsom innkjøring på vei nr 3. 

1257PM, 0837 EØ kjører ned mot husene. 

 

02.01.1994: 
 

1247PM, 0844 fortsettelse av 2/1 tidligere på denne kassetten.  Demonstrasjon 

av vei nr 2 med Zetor traktor, EØ. 

                0870 Stoppet filmen. 

 

09.06.1995: 

   

0956AM, 0870 Veier, flom og vann som graver i veispor. 
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Videobånd nr 5. 

En del av opptakene er de samme som på videobånd nr 1, 2 og 3. 

Noen innslag kan være blandet.   

Datoene og telleverket inkrementerer ikke bestandig sekvensielt. 

 

04.01.1994: Fiskådalen og 80/17, skogsveier nr 2 og 3. 

 

1029AM, 0000 Fiskådalen og hogstområdet fremme ved broen. Gode 

driftsforhold. 

1109AM, 0093 Vei nr 3 – diket – vei nr 2. 

1110AM, 0120 Diket. 

1112AM, 0146 Opp langs vei nr 2 med scooter.  Meget fin vei. 

1113AM, 0176 Toppen av vei nr 2. 

1115AM, 0212 Filmer innen fra vei 2/3 og viser flomgrøft. 

1116AM, 0226 Nedover vei 2 med scooter.  Filmer mens jeg kjører, det bekrefter 

også at veien er jevn og god. 

1117AM, 0300 Over diket mot vei nr 3, opp mot Staurgrana og lunnerommet  for 

ved.  Ser oppover mot flomgrøfta fra vei nr 3. 

 

09.01.1994: 
 

1151AM, 0353 Marianne kjører på scooter over diket mot vei nr 2. 

1155AM, 0426 Marianne kjører scooter oppover vei nr 2.  Veien er meget god 

for traktor og bil. 

1201PM, 0490 Øvre del av vei nr 2. 

1201PM, 0510 Nedover vei nr 2. 

1202PM, 0550 Oven for diket. 

1226PM, 0576 Fiskådalen.  Fine forhold i hogstområdet ved broen. 

 

13.01.1994:   
 

0134PM, 0688 Vei nr 2 demonstreres ved kjøring av scooter. 
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0135PM, 0795 Filmer ovenfor diket mot Staurgrana og lunnerommet. 

0136PM, 0840 Viser bilde mot innjorda hvor OJE brukte å kjøre med traktoren 

sin når han kjørte oppover til drikkevannskummene våre. 

 

0152PM, 0849 Fiskådalen.  Filmsekvens fra hogstområdet ved broen, fine 

forhold.  Ingen aktiviteter men OJE påstår via advokat Haugland 

at han blir hindret i å utføre skogsarbeidet. 

 

 

15.01.1994: 
 

1241PM, 0872 EØ kjører Zetor traktor nedover vei nr 2.  Marianne filmer.  Det 

er minus 14 grader C. 

1246PM, 0990 Ovenfor diket, opp mot  Staurgrana. 

 

 

 

 

 

19.01.1994: 
 

0228PM, 1018 Demonstrasjonskjøring oppover på vei nr 2 med scooter. 

 

0239PM, 1078 Fiskådalen.  Viser fine driftsforhold ved hogstområdet, broen og 

Kvilbua.  Ingen aktiviteter. 

 

30.03.1994: ”Forurensing” av drikkevannskummene på 80/17 EØ.     
 

0123PM, 1113 80/17, snøscooter ved drikkevannskummene. 

0126PM, 1138 OJE kjører på scooteren på 80/17 og 80/11 etter en tur opp til 

drikkevannskummene tilhørende EØ, 80/17.  Ansiktet til OJE 

vises tydelig.       
 

31.03.1994: Neste morgen ved drikkevannskummene, 80/17 EØ. 

 

0639AM, 1154 Fotografert det brune stoffet som var helt i snøen ovenfor 

kummene. Fotografert sporene etter OJE’s kjøring med 

scooter dagen før 0123AM, 1113, 30.03.94.  Vi går i sporet 

som er frosset og filmer.  Episoden ble anmeldt dagen før til 

politiet som kom til gården 80/11, men av en eller annen 

merkelig grunn nektet de å bli med de 100 meterene oppover 

for å se på forurensingen og eventuelt samle bevis.  Jan 

Gartland ville heller ikke være med som vitne.  En helt 

enestående episode vedrørende politiets oppførsel, også pga 

de visste om tidligere episoder av betydning.                       
0758AM, 1261 Filmsekvensen viser ett brunt stoff ovenfor 

drikkevannskummene og spor etter støvler der OJE har gått 

av scooteren i det aktuelle området.  Han har forlatt plassen 

med en ”rivstart”. 
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31.03.1994: 
 

0810AM, 1307 Viser Øyvatnet bak fjøset til OJE.  Advokaten viser en 

søppelplass som OJE har anlagt ovenfor drikkevannsinntaket. 

Dette drikkevannet blir blant annet brukt Bjørlia camping.  

Sekvensen har liten betydning, OJE hadde mange søppelplasser 

rundt omkring.            

                 1335 Private opptak. 

 

03.06.1995:  Tatt med fra videobånd nr 2, og har liten betydning. 
 

1102AM, 2200 OJE laster opp plater på søppelplassen. 

 

 

 

 

 

 

09.06.1995: 
 

0957AM, 2370 Vann på vei 2 og diket mellom 2 og 3.  Naturlige skader på veien 

etter rennende vann. Det var slike scenarioer OJE og advokat 

Haugland laget rettssaker av.  

 

 

 

 

Det forefinnes i tillegg til ovennevnte, 7 videobånd med 

forskjellige scenarioer og provokasjoner. 

Den mest humoristiske er når OJE i 1993 skal provosere oss med 

å legge siloballene nedenfor husene våre og ned mot 

Kvennengbekken. OJE har i sitt store hode glemt utsiktene for 

nedbør og flom.  Siloballene går i bekken.  Bekkeløpet under 

broen blir tettet av siloballer, og Bjørliveien blir gravd av.  Vi er 

uten veiforbindelse i 2 dager og kommunen betaler reparasjonen.   

Røyra, sjøørreten og laksen i Øyvatnet hadde denne høsten 

mulighet til å dekke sitt bord med rundballepresset silofor. 

 

Det blir for mye å redigere her og nå, man får heller ta med flere 

detaljer når hele historien ”Vanviddet i Bjørlia” blir skrevet.  Man 

trenger også datofilmene som bevis, ellers er det ingen som tror 

på dette vanviddet. 

Han er en spesialist i å lure politi og byråkrater generelt.  OJE 

bevises å være en meget intelligent personlighet. 
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Avskrift: 

 

Direkte avskrift av vitne, egenhendig skrevet av Jan Gartland: 

 

Sitat begynner. 

”Har fått spørsmål fra Endre Østby om jeg har hatt problemer med Otto J. Elden. 

 

1. Vedr. Beite og seterrett. 

Hadde 11 stk kalveferdige kviger på samme beite som E. Østby. 

Straks etter at vi slepte dyrene på beite, økte trafikken innover Fiskådalsvegen. 

Buskapen ble inspisert hver morgen før jeg dro på jobb.  Plutselig en morgen, fikk jeg 

se at tre av mine kviger var blinde og hadde skjelvinger og fråde rundt munnen.  Dyrene 

døde samme kveld. 

Etter dette drama ble resten av buskapen hentet hjem, leidde reineier Kjell Toven får å  

hjelpe til.  

Dette var ett personlig tap for meg på 50.000,- kroner. 

1.1   Jeg og avløser Kjell B. Myre var tilstede og hjelpte til hos E. Østby for å få inn 

hans buskap. 

2 av Østby’s dyr døde.  Dyrlege var tilstede og dødsårsaken var blyforgifting. 

 

2.  Fiske:  Gnr 80 bnr 4 ble sjøleier i 1917 med fiskerett. 

Plutselig begynte O.J. Elden og ta seg til rette med å sette sine garn over våre garn. 

Min mor som var enke med forsorgstrygd på kr 90,- pr mndr, kunne ikke kreve noen 

ting. 

Vi fisket til mat og O.J. Elden for salg til svensker.  Vi har ikke hatt mulighet for å fiske 

på flere år. 

Det ble også foretatt skjønn, der vi ikke ble forespurt om å være med. 

Ved besøk av O.J.- Elden, fikk jeg bekreftet at om jeg slepte ”krøtter” videre på 

beite, ville det bli den største katastrofe. 

 

3. Tur til Fiskåhytta:  Søkte kommunen om sykekjøring til Fiskåhytta (min tidligere 

kone), fikk her ja.  Søkte grunneier Astrid og Endre Østby, fikk ja.  Søkte O.J. Elden, 

fikk kun to dager. 

O.J. Elden kom på besøk med stor koffert som inneholdt saksgangen mellom EØ og 

OJE. 

Jeg var ikke interessert i slike papirer.  Han sa det skulle oppnevnes borgervern. 

Likeså skulle folket i bygda likvideres. 

Jeg spurte: Hvem står for tur.  Det kunne han ikke svare på. 
Etter dette fikk min frue senere nervetrøbel og måtte til sykehus.  Sånne uttalelser er 

ikke bra når en har nervepasienter i huset. 

Etter alt dette som har hendt er ikke bra for en fattig småbruker. 

Hilsen J. Gartland  ” 

Sitat slutt. 

 

Kopi av det håndskrevne beviset er tilgjengelig. 
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Avskrift: 

 

Veterinærinstituttet 

Seksjon for toksikologi og kjemi 

Postboks 8156 dep 

0033  Oslo. 

 

Grong dyreklinikk v/vet Hege Dagestad    Deres ref: 

7872  Bergsmoen     Vår ref: 9403.2130 

       Dato: 22.8.94 

 

MOTTATT 5.8.94:  PRØVER AV ORGANER FRA HUND, TIL UNDERSØKELSE 

FOR ROTTEGIFT.  EIER: ENDRE ØSTBY, 7977  HØYLANDET. 

 

Det er utført analyse av den innsendte leverprøven for aktuelle koagulasjonshemmende 

rottegifter (warfarin, kumatetralyl, bromadiolon, difenakum, flokumafen og 

brodifakum). 

Analysearbeidet er utført med HPLC-teknikk.  Lever er normalt det prøvematerialet 

som er best egnet til å påvise rester av rottegift ved forgiftning. 

 

Leverprøven syntes å inneholde spor av kumatetralyl, men nivået lå nær (like under) 

deteksjonsgrensen for analysemetoden, slik at resultatet er forbundet med en viss 

usikkerhet.  Vurderingen av resultatet må derfor sammenholdes med det som ble funnet 

klinisk og ved obduksjonen av hunden.  Kumatetralyl er det aktive innholdsstoffet i 

rottegift med handelsnavnet Rakumin. 

 

Meget lave konsentrasjoner eller negative funn med hensyn på koagulasjonshemmende 

midler av denne typen utelukker ikke muligheten for at det har foreligget en dødelig 

forgiftning.  Erfaring har vist at blødningstendensen ved slik forgiftning kan henge i 

lenger enn den aktuelle giften kan påvises i organer. 

Med vennlig hilsen 

 

Sign 

Tore Sivertsen 

 

Kopi og faktura til: Endre Østby, 7977 Høylandet. 

 

Sitat slutt. 

 

Det er å bekrefte at denne obduksjonen ble utført etter dyrlegens eget ønske og 

mistanker han hadde grunnlag for etter den tidligere  dyretragedien inne i Vestre 

Fiskaadal i 1992. 

Før Gjeterhunden døde, fikk vi beskjed fra lensmannen om mottatte trusler vedrørende 

avliving. 
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Vanviddet i Bjørlia, 1995 er under skriving. 

 

Vanviddet i Bjørlia, 1996 er under skriving. 

 

Vanviddet i Bjørlia, 1997 – 2009 er under skriving. 

 


