
Grunngitt spørsmål til Ordfører Arne Fossmo. 

 

Viser til årets Nyttårs Fyrverkeri som jeg mener er totalt ute av kontroll. Det smeller jevnt  

og trutt  fra hytteområder og tett bygd strøk fra før jul til langt ut på nyåret . Det 

rapporteres årlig om vettskremte hunder og tam dyr  som takler dette svert dårlig. Noen 

tilfeller ender med døden   

Det rapporteres også om  Hjortevilt som endrer adferd i denne tiden dokumentert av bla. 

Viltkamera på foringsplasser .  

Kan ordføreren  jobbe  for at dette  for framtiden skjer under kontrollerte  organiserte 

former  kun på årets siste dag  i vår Kommune  slik at dyr og vilt ikke lider unødig under 

dette ?  

Mvh . Bjørn Moastuen Kommunestyrerepresentant RAP/Leder Ringebu Fjellstyret .   

 

Viser til Dyrevernlovens § 2,3  og Naturmangfold lovens § 6,9   

 

§ 2.Virkeområde 

Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, 

amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Loven gjelder tilsvarende for 

utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos 

levende dyr. 

 

§ 3.Generelt om behandling av dyr 

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal 

behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. 

 § 6.(generell aktsomhetsplikt) 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 

naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en 

tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene 

for tillatelsen fremdeles er til stede. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

 

Mvh . Bjørn Moastuen Kommunestyrerepresentant RAP/Leder Ringebu Fjellstyret .   



 

 

 

 


