Nyhetsbrev
29. juni 2016

Hei!
Her kommer et lite nyhetsbrev fra Holtålen kommune nå rett før
sommerferien starter for fullt.
--------------------------------------------------------------------Stor-helg i Hovet
I 2016 blir det på ny Stor-helg i Hovet. Datoene er fastsatt til 7. - 9. oktober. Stor-helga blir, stort sett, lagt opp
etter samme lest som i 2014. Treff for hytte- og fritidsboligeiere blir fredag 7. oktober. Vi vil etter hvert komme
med mer informasjon, men sett av tidspunktet allerede nå.

Informasjon fra Gauldal Energi:
Produser din egen miljøvennlige strøm er oppfordringen fra Gauldal Energi. Vedlagt følger en flyer om
produkter og priser som vi oppfordrer deg til lese. For mer informasjon – klikk deg inn på
www.gauldalsmart.no.

Gjerdehold:
Dårlige gjerder og usikrede bygninger er dyrefeller for både beitedyr og ville dyr. Det kan i verste fall føre til
dyretragedier, og også til erstatningsansvar for gjerdeholder og bygningseier.
Gjerder, også ved hytte/fritidsbolig i fjellet, blir dessverre ikke holdt vedlike. Gjerder som ligger nede og som
ikke blir vedlikeholdt fungerer som fangstfeller for beitedyr og vilt. Dyrene setter seg fast i gjerdene og kommer
seg ikke løs igjen. I verste fall dør dyrene, men heldigvis så blir også flere reddet. Det finnes flere eksempler
på dette. Gjerdeloven sier at eier plikter å holde gjerdet i orden. Skadde eller døde dyr, der manglende
gjerdehold er årsaken, medfører erstatningsplikt fra eier av gjerdet.
Alle som har gjerder på eiendommene sine oppfordres til å se over dem og gjøre nødvendig vedlikehold, ev.
vurdere fjerning i tilfeller der det kan være et alternativ (se gjerdeloven). Likeledes bør falleferdige bygninger
ses over (dører eller porter som er ulåste og vender innover, råtne golv, låvebruer, sammenraste tak og
vegger). Bygninger som står på påler/pilarer må sikres slik at dyr ikke kan komme seg inn under bygningen.
Generelt oppfordres folk som er ute og ferdes i skog og mark i sommer til å notere seg dårlige gjerder og
falleferdige bygninger, og melde fra om det til kommunen eller beitelag. Dersom du finner døde eller skadede
dyr, er det viktig at du varsler om det. Beitelag og sausankelag har hengt opp informasjon i beiteområder slik at
det skal være relativt enkelt å ta kontakt med dyreeier eller beitelag/sausankelag ved funn av døde eller
skadede dyr.
Arrangement:
Det er flere arrangement i kommunen ila. sommeren. Nevnes kan arrangement i Ålen bygdemuseum, plattfest
i Hessdalen med Too Far Gone den 9. juli, bilbingo i Hessdalen, Raceweekend i Haltdalen 23. juli og seterhelg
i Aunegrenda 13. og 14. august. For flere opplysninger – se kommunens hjemmeside og «Hva skjer».

Med dette ønsker Holtålen kommune deg/dere en riktig god sommer!!

