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Fikk ingen lovnader fra Erna Solberg

Omtrent to timer senere enn 
planlagt fikk endelig Erna Solberg 
sin omvisningstur i Sea King-
helikopteret der man blant annet 
tok turen for å se på Halkavárre 
skytefelt. Like før klokken 16.00 
begynte orienteringen om RKSN-
prosjektet.

– Vi er fra Finnmark. Vi er vant 
til å improvisere. Men vi oppnåd-
de det vi ønsket, fastslår ordfø-
rer Knut Roger Hanssen overfor 
Ságat.

«Gjedda informerte»
Høyrelederen fikk også grundig 
informasjon om ståa for Forsvaret 

i Porsanger. Ságat var til stede 
da Høyre-lederen ble bombar-
dert med informasjon fra Kjetil 
Hanssen fra Alliert treningssenter. 
Hanssen, som virkelig lever opp 
til sitt eget motto: «Jeg er som 
finnmarkinger flest; som gjedda, 
der halvparten er kjæften».

Sjef for HV-17, Even Sandland, 
er ikke like storkjefta, men også 
han solgte inn sitt budskap rime-
lig sterkt og klart.

tkk@sagat.no 
baj@sagat.no 

INGEN pENGEr I 
UTSTrAKT HÅND:
Høyre-leder Erna Solberg fylte 
ikke opp Henry Ingilæs utstrakte 
hånd, da Porsanger-miljøet 
lobbyerte for økonomisk støtte til 
opprettelsen av et Ressurs- og 
kompetansesenter for sikkerhet 
og beredskap i nordområdene, 
lokalisert til Lakselv.

 (Foto: Marius Thorsen)

KrITISK: 
Marit Holm har tidligere vært sjefsveterinær for Finnmarksløpet. 
Nå går hun hardt ut mot behandlingen av hundene under løpet. 

 (Arkivfoto: Bjørn Arne Johansen)

– Åpner for 
dyreplageri
Veterinær Marit 
Holm i Porsanger 
sparer ikke på krut-
tet når hun karakte-
riserer løpet hun var 
sjefveterinær for i 
seks år.

Marius THorsen

Fredag gikk hun ut i VG og 
mente at dagens regler i 
Finnmarksløpet får flere av kjø-
rerne til å presse hundene sine 
alt for langt. I fjor døde to hun-
der under løpet.

– Sledehundkjøring er 
en flott sport, men må utfø-
res på hundenes premisser. 
Regelverket i dag åpner for det 
jeg vil kalle organisert dyrepla-
geri, sier Holm til VG.

Hun har selv jobbet som ve-
terinær under løpet i sju år, se-
nest i fjor. I seks av årene har 
hun vært løpets egen sjefveter-
niær.

– Dette er noe jeg har tenkt 
på i flere år, og som jeg vet har 
vært en gnagende følelse også 
hos andre løpsveterinærer, sier 
Holm.

Hun sier enkelte av deltaker-
ne gambler med dyrenes liv og 
helse for å komme raskest mu-
lig i mål, og sier det er reglene 
som har ført til at situasjonen 
er blitt slik.

– TV-bildene viser en gull-
medalje uten bakside. Dette er 

blitt en glorifisert idrett i Norge, 
forteller Holm i intervjuet med 
VG.

I februar sendte hun selv 
en bekymringsmelding til 
Mattilsynet, og onsdag møtte 
hun også tilsynet, som sier de 
tar saken alvorlig.

– Vi har fulgt saken siden til-
synet under fjorårets arrange-
ment, og tar bekymringsmel-
dingen fra Holm alvorlig, sier 
seksjonssjef Solfrid Åmdal til 
VG.

Finnmarksløpets sjefveteri-
nær Hanna Fredriksen avviser 
imidlertid, overfor VG, påstan-
dene Holm kommer med mot 
løpet. Hun sier de har et økt fo-
kus på dyrevelferden, og at de 
har et kompetent team som føl-
ger hele løpet.

– Vi tar sterk avstand fra 
Holms karakteristikk av lø-
pet, og vi kjenner oss ikke 
igjen i det hun beskriver, sier 
Fredriksen til avisen, og legger 
til at de har et godt samarbeid 
med Mattilsynet.

– Vi har hatt et godt og lø-
pende samarbeid med 
Mattilsynet, som har det for-
melle ansvaret for dyrevelfer-
den. Opp gjennom årene har 
Finnmarksløpet gjort flere jus-
teringer i opplegg, regelverk og 
rutiner. For løpet i 2013 innfø-
res det blant annet obligatoris-
ke veterinærsjekker for begge 
klassene, forsikrer sjefveteri-
næren.

marius@sagat.no


