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Mattilsynet testar seg sjølve
krise.
Frå tysdag klokka tolv,
- Øvinga skal teste systemet, men
til i dag same tid, har
oss sjølve òg eigentleg, seier vetMattilsynet gjort tiltak
erinær Brit Elin Gråberg.
for å hindre spreiing av
Fyrste oppgåva dei fekk under øvafrikansk svinepest. Som inga tysdag var å gjera klar ein bil
ei øving, for å teste om
med utstyr for å undersøkje melding om mogleg utbrot. I bilen er
systema deira verkar.

då utstyr til prøvetaking, utstyr til
prøvetaking og verneutstyr, sperreband og liknande. Alt skal dokumenterast for øvingsleiinga.
- Det er ein såkalla turr test, det vil - Vi har ei sluse med diverse utstyr
seie at vi ikkje skal ut på noko i klart til slik bruk. Ved ei utrykfelten. I øvinga går alarmen, og vi ning ville vi ha reist ut, til nokre
jobbar utifrå eit scenario der det hundre meter unna det aktuelle
er stadfesta utbrot av afrikansk fjøset, og bore med oss utstyret
svinepest i Danmark og Latvia, frå der, fortel Kleiven.
og mogleg tilfelle på Island, fortel fyrsteinspektør i Mattilsynet Stilt hjørna
Tor Ivar Kleiven.
Denne gongen er det heldigvis ei
øving
- Afrikansk svinepest er ikkje
Styrke beredskap
Målet for øvinga er å styrke den noko realistisk trugsmål her, men
norsk-baltiske beredskapen mot ein har hatt utbrot i Russland og
alvorlege smittsame dyresjuk- mellom anna i Murmansk-omdommar, samt å auke etaten si rådet der det er mykje samkvem
evne til å setje i verk tiltak raskt over grensa. Mest realistisk smitfor å utgreie og bekjempe afri- teveg ville likevel vera matvarer,
seier innsatsleiar Knut Breden.
kansk svinepest i Noreg.
I beredskapsrommet til Mattilsynet på Otta er kommunikasjonslinene med kontoret på Lillehammer og i Brummunddal oppe.
Alt dei gjer skal førast i logg, og
bli lagt inn i det interne datasystemet. Slik kan Mattilsynet sentralt
ha oversynet over kva som blir
gjort i alle ledd under ei eventuell
GURO VOLLEN
guro@vigga.no

- Vi er no eit fredeleg hjørna her i
Noreg. Sjølsagt er det utfordringar, for eksempel reiser folk såpass at det er sett på prøve, seier
seniorinspektør Hege Vaagaasar.
- Kvifor er det bra i Noreg?
- Det har vel bakgrunn i eit strengt
importvern gjennom tiår, samstundes med at vi har klimatiske
tilhøve og til dels topografiske
som vernar. Vi har heller ikkje
hatt veldig store besetningar med
husdyr eller stor dyretransport.
Men vi må vera på alerten, og
difor øvar vi oss, seier Tor Ivar
Kleiven.

fakta
Mattilsynet sitt kontor på Otta
er saman med Lillehammer
distriktkontor Gudbrandsdal.
Regionkontoret for Oppland
og Hedmark ligg i Brummunddal.
Afrikansk svinepest er ein svært
smittsam virussjukdom hjå dyr
i grisefamilien, og smittar lett.
Sjukdommen er ikkje farleg
for menneske.

Fv.: Tor Ivar Kleiven,
Hege Vaagaasar, Brit
Elin Gråberg og Knut
Breden i full beredskap
etter alarm om afrikansk
svineinfluensa, men
berre som øving.

Eit bilete av inspektør fullt oppdressa og klar for å gå inn i smitta besetning. (Foto: Mattilsynet)

Meistra tilhøyrarane
Alle ungdomsskuleelevane i Sel kommune fekk
ein frisk start etter haustferien med foredraget til
Geir Arne Hageland frå
Dovre. Han leverte nye
tankar til mange.
GURO VOLLEN
guro@vigga.no

- Eg er vel kanskje ikkje A4, men
det er vel ikkje så mange som er
det, vi har vel alle våre grenser.
Sjølv var eg annleis frå eg var
født. Det kunne av og til vere
annleis nok å vera frå Dovre, innleidde Geir Arne Hageland det

ein og ein halv time lange foredraget med. Tilhøyrarane heldt
han tak i heile vegen, med både
tårar og latter.
Dovringen kallar seg Noregs
mest fleksible mann. Han kan
velje bein etter høve, vera 185
eller 145 centimeter på strømpelesten, eller bruke rullestol. Han
vart kjend for heile landet då ein
million sjåarar følgde han og dei
andre i tv-serien Ingen grenser på
Nrk. No er han etterspurt foredragshaldar rundt omkring, og
i Sel var det helsestasjonen og
psykiatritenesta som hyra han
inn i samband med verdsdagen
for psykisk helse.

høyre til, og for å kjenne seg vel, fyrste lange protesene sine som
seksåring, og var etterkvart med
seier han.
Med videosnuttar og eigne erfa- på både ski og fotball. Sjølv om
ringar understreka han kor viktig det å stå på ski med stive bein har
meistring er for alle, og også at sine utfordringar.
- Eg var ivrig til å gå på ski, og tok
ein må jobbe for det sjølv.
- Alle er gode i noko! Ein må berre distansemerke i gull i tre år. Det
finne det ein kan bli god i, og ta er greitt å bu på ein liten plass
ei utdannig. Om du tenkjer på å når du mistar ski, skisko og fot i
ta ei utdanning utanlands, ikkje ein utforbakke. Rektor som kom
i botnen visste kven sin fot som
tenk, gjer det, seier han.
Si eiga utdanning i økonomi tok kom! Eg skjøna etterkvart at eg
utfordra naturlovar, seier han.
han i Manchester.
Sitski vart den nye greina.
No har han elektroniske kne som
Ikkje snarveg
står på lading om natta, og harnGeir Arne Hageland fekk dei

var den fyrste i verda til å få dette
på to føter.
- Det meste ein skal oppnå gjer litt
vondt, seier han, og siterer Selambassadør Inge Solheim: Det er
ikkje snarveg til nokon plass det
er verdt å koma til.
- Og det er lov å le av seg sjølv!
Lær av det, og le av det når du
gjer noko dumt, seier han.
Han meiner at synleggjering er
viktig.
- Inkludering er også ansvaret vårt,
vi som er litt ulike og, eg kan ikkje forvente at andre skal inkludera meg, seier han.

Vinn på ulikskap

- Kvifor skal ein samle dei som
er funksjonshemma? Kor mange
funksjonshemma
med
fotballinteresse var det på min alder
i Dovre då eg vaks opp? For eit
fotballag å ta inn nokon med annan bakgrunn, berikar både dei
som blir med og dei andre, seier
Hageland.
Han fekk sjøl vera med i fotballen på Dovre som liten, og gjev
idrettslaget honnør for det.
- Den einaste med fotballinteresse
i familien hjå oss hadde ikkje
bein, seier han tørt, supplert av
eit bilete av unge Hageland som
kliner til ballen med protesa.
- Å drive med ein slags aktivitet er
viktig for å få eit sosialt miljø, å

Geir Arne Hageland engasjerte ungdomsskuleelevar frå Sel.
– Eg har lært noko om at det er viktig å sjå moglegheiter uansett korleis ein har det, seier ein av dei etterpå.

