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KautoKeino: en kvinne i slutten av 
60-årene bosatt i Kautokeino foretok en stor 
risiko da hun med bil og tilhenger gjorde en 
forbikjøring forbi to biler på e45 mellom alta 
og Kautokeino natt til 29. april i fjor. 

Da hun skulle svinge inn igjen foran den 
første bilen, svingte hun inn for tidlig, noe 
som førte til at tilhengeren skrapte opp 
lakken på hjulbue og på døra på venstre 
side. Sjåføren av bilen som fikk skraper, ga da 

signaler med lys og lyd, og kjørte etterpå 
forbi kvinnen. Denne sjåføren stoppet bilen 
foran kvinnen og signaliserte at hun skulle 
stoppe. Kvinnen ble engstelig og turte ikke å 
stoppe midt på natta. Hun kjørte da hjem. 
Det kommer fram i en dom mot kvinnen.

Hun møtte i retten og nektet straffskyld. i 
dommen kommer det også fram at sjåføren 
av den bakerste bilen så sammenstøtet 
mellom tilhengeren og bilen foran. De to 

andre sjåførene fikk med seg registrerings-
nummeret på tilhengeren, og kontaktet 
umiddelbart politiet. 

Kvinnen benektet at det forelå et 
sammenstøt fordi at hennes tilhenger ikke 
hadde fått noen merker. Den ene av de to 
andre sjåførene forsøkte etter hendelsen å 
oppnå kontakt med kvinnen, uten å lykkes. 
Kvinnen besvarte heller ikke forsikringssel-
skapets henvendelser. 

etter rettens syn handlet kvinnen med 
uaktsomhet da hun ikke var så påpasselig 
som hun burde vært i forbikjøringen. 
Kvinnen som selv hadde tilhenger, kjørte i en 
og samme forbikjøring forbi to biler med 
tilhengere. etter rettens syn tok hun da en 
stor risiko som strider imot forsvarlig kjøring. 
Kvinnen som tidligere er ustraffet, ble dømt 
til 4.000 kroner i bot og 4.000 kroner i 
saksomkostninger.

Kvinne tok forbikjøring med bil og henger, og kræsjet

�� Skal banke ned 11.000 stolper:

– Det er en stor jobb for en førstereisbedrift
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Langt flere bilister enn i fjor har 
fått beslaglagt førerkortet eller 
blitt anmeldt for høy hastighet nå i 
sommer. Hittil i år har UP beslag-
lagt over 20 prosent flere førerkort 
enn i fjor. 3.748 i 2020 mot 3.015 i 
2019. Fra 1. juni til 15. juli økte 
antallet anmeldelser for hastig-
hetsovertredelser med 17 prosent, 
sammenlignet med samme periode 

i fjor. Antallet anmeldelser for 
uaktsom kjøring økte med 19,7 
prosent i samme periode. I juni 
anmeldte Utrykningspolitiet (UP) 
alene 909 sjåfører for grove 
fartsovertredelser mot 590 i 2019, 
en økning på 54 prosent. – Dette er 
svært urovekkende og en tendens 
vi ser over hele landet nå. Så 
kraftige økninger betyr at mange 

har grisekjørt i sommer, som er 
bekymringsfullt med tanke på at så 
mange er på bilferie i år, advarer 
UP-sjef Steven Hasseldal. Han er 
bekymret foran en av de store 
trafikkhelgene vi nå går inn. – Vi 
tar mange av verstingene. Kontroll-
fokuset vårt er stort nå i sommer, 
men det er nedslående å se disse 
tallene, sier Hasseldal.

UP ber bilister roe ned farten
En Alta-mann (31) er tiltalt for å ha 
kjørt for fort i en 80-sone i 
Balsfjord kommune 27. mai i år. I 
følge en tiltale som er tatt ut i 
Nord-Troms tingrett, ble bilen som 
mannen kjørte, målt til 130 km/t i 
80-sonen på stedet.  I tiltalen er det 
tatt forbehold om at det i retten vil 
bli lagt ned påstand om tap av 
førerretten. Mannen må møte i 

retten i september. En mann (60) 
bosatt i Vestland fylke er i 
Øst-Finnmark tingrett for promil-
lekjøring i Båtsfjord 19. april i år. En 
blodprøve tatt en liten time etter 
kjøringen, viste 2,04 i promille. Det 
er tatt forbehold om at det i retten 
vil bli lagt ned påstand om tap av 
førerretten. Mannen må møte i 
tingretten i november i år.

Ble tatt med promille
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Kjell Magne og Alf 
Øyvind Grønnli,  
satser på ny gjerde-
teknologi sammen 
med Mikkel Mathis 
Eira.
ErlEnd HykkErud 
erlend.hykkerud@ifinnmark.no

KarasjoK: I april stiftet trio-
en HT Gjerde Finnmark AS i Ka-
rasjok. De er en del av gjerdefir-
maet HT Gjerde Norge AS, som 
har avdelinger i nesten alle fyl-
kene i Norge. 

Det er bare Nordland som 
ikke har en egen avdeling i dag.

Selv om gjerdefirmaet til brø-
drene Grønnli og Eira er relativt 
ungt, så har de fått et svært stort 
oppdrag. De skal sette opp trasé 
en av grensegjerdet mellom Nor-
ge og Finland. Det er fra Hoaššir 
til Váljok. En jobb de gjør på opp-
drag fra Landbruksdirektoratet.

Gjerdet som de begynte å set-
te opp i slutten juli er 31 kilome-
ter langt. Totalt er det 11.000 
stolper som skal bankes ned i 
bakken og det skal strekkes 350 
ruller med netting.

– Vi fikk et stort oppdrag med 
en gang, og vi har satt opp bort-
imot en mil gjerde til nå, sier 
Kjell Magne Grønnli som er de-
leeier i HT Gjerde Finnmark AS 
sammen med broren sin Alf Øy-
vind og Mikkel Mathis Eira.

Ragnar Vikingstad er pro-
sjektleder i moderselskapet, og 
han lærer for tiden opp nye 
montører i avdelingen i Kara-
sjok. Han sier at det er snakk om 
helt andre gjerdelengder i Finn-
mark enn lenger sør i landet.

– Det er en stor jobb for en 
førstereisbedrift. Dimensjone-
ne her er mye større enn vi er 
vant til sørpå. Når man snakker 
om et langt gjerde der, så er det 
en kilometer. Her er det tre mil, 
sier Vikingstad.

Deltidsjobb
I tillegg til å starte opp som gjer-
deentreprenør i mai, så driver 
også Grønnli-brødrene Finn-
mark Ved AS. Foreløpig har 
ikke den tidligere lensmannen i 
Karasjok, Kjell Magne Grønnli, 
noen planer med å slutte i Rein-
politiet hvor han i dag jobber.

Det er ifølge han ikke nok ar-
beid i selskapene, som de har 
startet, for å sysselsette han i en 
full stilling, men håpet er at 
dette er noe de kan leve av på 
full tid i framtiden.

MASKINELL HJELP: Kjell Magne Grønnli tok selv kontakt med HT Gjerde 
AS, for han så et potensial i deres konsept i Troms og Finnmark. Nå gjerder de en 
strekning 3,1 mil for Landbruksdirektoratet. 

SKAL BRUKE LOKALE BEDRIFTER: Her er HT Gjerdde Finnmark igang 
med klargjøring av utstyr til å sette opp trasé 1 av grensegjerde på oppdrag for 
Landbruksdirektoratet. I framtiden vil det være lokale transportselskap som skal 
frakte utstyret deres til andre oppdrag, opplyser Kjell Magne Grønnli. 

gjerdemarkedet i Troms og 
Finnmark, så driver brødrene 
Grønnli også Finnmark Ved AS. 
Her er det Alf Øyvind Grønnli 
som er daglig leder.

Den bedriften har også fått et 
oppdrag fra Landbruksdirekto-
ratet. De skal rydde trasé fire av 
grensegjerdet mellom Norge og 
Finland her. 

Men det oppdraget starter de 
ikke på med det aller første.

– Vi har utsatt den ryddejob-
ben fordi det er så mye insekter 
der nå, sier Kjell Magne Grønn-
li.

Det er cirka fire personer som 
jobber deltid i Finnmark Ved, 
som firmanavnet tilsier også 
produserer og selger ved.

Arbeidsvillige
Ragnar Vikingstad er imponert 
over stå-på-viljen i den nyopp-
startede avdelingen i Karasjok. 
De som han nå lærer opp er 
ikke redde for å ta i et tak, for 
selv om gjerdejobben gjøres 
maskinelt, så skal stolpene på 
cirka 30 kilo komme seg til 
maskinen. Da er det håndkraft 
som gjelder.

– Dette er en krevende jobb, 
men det er arbeidsvillige folk 
her oppe. Man må tåle en del 
smerte i denne jobben. Hver 
person setter opp 100–200 me-
ter med gjerde om dagen. Det 
betyr at det er en del utstyr som 
skal bæres fram og tilbake. Så 
jeg må bare skryte av dem. Det 
er ikke mange i Norge som tåler 
like mye som dem, sier pro-
sjektlederen, som får litt tyn fra 
sine nye arbeidskolleger.

– Jeg går med myggnett, og 
det får jeg høre. Men jeg vet at 
de tar på myggmiddel når jeg 
snur meg, ler Vikingstad.

Ser framover
Kjell Magne Grønnli har stor tro 
på at deres avtale med HT Gjer-
de AS vil gi dem flere oppdrag 
den kommende tiden. De har 
fått signaler om at flere er inter-
esserte i å bruke deres tjenes-
ter, og han tror at det ikke bare 
er reindriften som kan få god 
nytte av deres gjerdeløsning.

Blant annet bønder og andre 
næringsaktører som trenger 
gjerder er blant dem som 
Grønnli & co. ser for seg som 
framtidige kunder.

– Vi tar nok oppdragene, men 
vær ute i god tid slik at vi kan 
planlegge arbeidet og materi-
ell., sier Grønnli som har tro på 
deres konsept.

– Planen er at vi skal kunne 
klare oss rimelig greit med det 
her, men per nå jobber ikke jeg 
fulltid med det her, sier Grønnli 
som bruker ferien til å lære seg 
HT Gjerde sine gjerdeløsninger 
sammen med dem som har en 
midlertidig stilling hos dem.

– Det er nå åtte stykker som 
setter opp grensegjerdet, som 
settes opp i et krevende terreng.

Grønnli føler heller ikke at 
hans bigeskjeft går utover hans 
daglige virke som reinpoliti.

– Nei, så lenge det er lovlige 
gjerder, så er ikke det noe pro-
blem.

Lærer av hverandre
Det er en spesialbygd gjerde-
maskin på belter som banker 
ned stolpene i bakken, og der-
med er tiden med spett og sleg-
ge forbi. Vikingstad sier at de 

har utviklet en ny måte å gjerde 
på, som trenger mindre vedlike-
hold og er mer solid enn mange 
av dagens gjerdeteknikker.

Selv om de kommer med ny 
kunnskap og maskiner nord-
over, så reiser Ragnar Viking-
stad med ny kunnskap sørover.

– Vi lærer av hverandre på 
den jobben vi har nå. Vi har selv 
liten erfaring med store snø-
mengder, så vi lærer blant an-
net hvor mye press et gjerde får 
på seg på vinteren, sier Viking-
stad som kommer fra Hauge-
sund i Rogaland, så vanskelig 
og utfordrende terreng er han 
vant med.

– Der jeg kommer fra kan 
man ikke få det verre. Så det her 
er kjent terreng.

Flere jern i ilden
I tillegg til å sikte seg inn på 


