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Dette er sAKen
■ Moss kommune ble politianmeldt etter at skogen ved Botnertjernet

i Larkollen ble hogget i januar i fjor.

■ Den delen av skogen som ligger mellom Larkollveien og

Botnertjernet er en del av Vardåsen naturreservat, hvor Moss
kommune er forvaltningsmyndighet.

■ Etter å ha etterforsket saken, siktet politiet kommunen for brudd

på både naturmangfoldloven og vannressursloven.

■ Det ble deretter utstedt en bot mot Moss kommune på en halv

million kroner for overtredelse både av naturmangfoldloven, etter
at kommunen fikk utført den omfattende hogsten av over 500 trær
i Vardåsen naturreservat, og for overtredelse av vannressursloven
paragraf 11, for å ha fjernet et naturlig vegetasjonsbelte mot
Botnertjernet som medførte en vesentlig biotopendring.

■ Moss kommune erkjente ikke straffskyld og vedtok ikke boten.

Dermed gikk saken til retten.

AKsJon: Thomas Andrews og Nathalie Brinkmann som
koordinerer aksjonen utenfor Moss tinghus. Advokatforeningen
Østfold og Follo krets markerte torsdag sin støtte for aksjonen
ved advokaters oppmøte utenfor tinghusene i Halden, Sarpsborg,
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Fredrikstad og Moss.

Aksjonerer for bærekraftig rettshjelp:

– Går ut over de
svakeste i samfunnet
Torsdag aksjonerte
Advokatforeningen
utenfor en rekke tinghus i
Østfold, blant annet i
Moss.
Zhilwan Manbari

zhilwan.manbari@moss-avis.no

iDyll: Botnertjernet, som er en del av Vardåsen naturreservat.

– Enkelte advokater blir lønnet godt, men ikke de som er
her i dag. For dem er hverdagen helt annerledes, det er et
slit å få ting til å strekke til
med den satsen man har i dag,
sier advokat Thomas Andrews, som er med å koordinere aksjonen utenfor Moss
Tinghus.
Rundt et tjuetalls advokater
møtte opp utenfor Moss tingrett for å rette oppmerksomheten mot en streik som foregår i Høyesterett, der advokater ikke vil påta seg nye saker
som forsvarere før regjeringen
innfrir en rekke krav.
– Dette gjelder satsene kun
for de sakene man tar hvor klientene er innvilget fri rettshjelp fra det offentlige, forklarer advokat Nathalie Brinkmann til, som også er med å
koordinere aksjonen.

stiller krav
Ute i Felt: Dommer Geir Sunde Haugland (til venstre) og grunneier

Peder Bjerregaard ved Botnertjernet.
er gjort på en måte hvor man
har forsøkt å ivareta hensynene.
– Det foregår fra kommunens
side en plan for utvikling av
kantsonen etter hogsten, og det
er en videre plan for skjøtsel.
Kommunen har ikke hatt noen
egen interesse av denne hogsten. Det ble heller ingen økonomisk netto for grunneier av
at det ble hogget mellom tjernet og veien, sa Henrik Boehlke
og avsluttet med å si at en bot til
kommunen til syvende og sist
vil ramme innbyggerne i Moss
kommune.
Dom faller i saken i løpet av
de to neste ukene.

beFArinG: Retten på befaring ved Botnertjernet.

Advokatforeningens krav er:
● Forhandlingsrett om rettshjelpssatsen og stykkprisene.
● En bærekraftig rettshjelpssats.
● Reversering av kuttet i fraværsgodtgjørelsen på tjeneste
reiser.
Samtidig ønsker Advokatforeningen forhandlingsrett når
satsen skal fastsettes.
– Det er mye dugnadsarbeid
som ligger til grunn for å sikre
at de aller svakeste i samfunnet skal ha den rettssikkerheten vi alle mener de har krav
på, sier Thomas Andrews.
I dag er rettshjelpssatsen for
advokater som tar fri rettshjelpssaker på 1085 kroner i
timen. Mens det offentlige betaler ofte sine advokater mellom 1500 og 1700 kroner i timen i de samme sakene, ifølge

Advokatforeningen.
– Dette er ikke advokatens
lønn. Akkurat som når en rørlegger fakturerer deg for å fikse lekkasje på badet, så skal
det du betaler dekke alle
driftsutgifter, i tillegg til lønn.
Det samme gjelder for advokatene, forklarer de i en pressemelding.
– Det er viktig for oss å påpeke at streiken ikke dreier
seg om vilkårene til forsvarere
i Høyesterett. Formålet er å få
en bærekraftig rettshjelp,
hvor søkelyset er rettet mot
rettshjelpssatsen og -vilkårene, og på de menneskene som
har krav på rettshjelp, mener
Advokatforeningen.

– Går ut over de svakeste
– Ordningen for fri rettshjelp
er ikke bærekraftig, verken for
klientene eller for advokatene. Det er snart ingen borgere
som kvalifiserer til dette viktige velferdsgodet, og stadig
færre advokater ser seg i stand
til å påta seg slike saker, skriver Advokatforeningen, og
legger til:
– Streiken foregår på høyesterett for å unngå å ramme
rettssikkerheten til de svakeste gruppene i samfunnet. Til
de som oftest er involvert i
straffesaker eller trenger fri
rettshjelp i en sak mot staten
eller kommunen.
Dagens sats for å få fri rettshjelp fra staten i saker på som
angår deg er i dag på 269.000
kroner i året og ikke har noen
verdier utenom.
– Det også et problem at terskelen for å få innvilget fri
rettshjelp i de sakene ligger på
den summen. I dag er det
svært få som kan få fri rettshjelp, det er snakk om de absolutt svakeste i samfunnet.
Selv minstepensjonister har
ikke krav på fri rettshjelp med
dagens sats, sier Andrews.
Advokatforeningen avslutter aksjonen når staten har
kommet med et akseptabelt
tilbud på de tre kravene de
har.

