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Leon (43) anmelder VIF-Klanen: – De
oppfordrer til vold og drap
Torsdag ettermiddag leverte Leon Edal Larsen fra Voss en anmeldelse på
Voss lensmannskontor. Bakgrunnen er VIF-Klanens nye T-skjorte med
påskriften «Redd ulven – skyt bønda».

Torsdag ettermiddag leverte Leon Edal Larsen fra Voss en anmeldelse på Voss lensmannskontor. Bildekollasj: Privat

 Lars Bilit Hagen, Benjamin Hernes Vogl
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– Poenget er at barn skal like idrett, og barn skal få god moral og gode opplevelser
i idretten. Dette er stikk i strid med å danne gode forbilder. Dette hører ikke
hjemme i idretten på noen måte. Klanen beveger seg langt vekk fra idretten, sier
Leon Edal Larsen til Nationen.
Onsdag formiddag annonserte Klanen, Vålerengas uavhengige supporterforening,
at de nå trykker opp et sitat som de brukte i 2014 da Vålerenga møtte Elverum i
cupen i norsk fotball. På tribunen hadde de tilreisende supporterne fra Oslo tatt
med seg et stort banner med teksten «Redd ulven – skyt bønda». Da som nå var
ulvedebatten het, og Klanen provoserte.
Det har fått en rekke reaksjoner det siste døgnet.
Nå har Leon Edal Larsen fra Voss anmeldt supporterklubben.
Klanen lanserer nye t-skjorter: «Redd ulven – skyt bønda»

– Gir blaffen
– Jeg har vært i dialog med VIF, men de gir blaffen og mener at dette ikke er deres
ansvar. Jeg har også vært i kontakt med Norges Fotballforbund som bare ler av det.
De mener dette er en spøk og mener at alle andre også føler det slik, sier Larsen.

Leon Edal Larsen fra Voss har anmeldt VIF-Klanen til politiet.

Han etterlyser at Vålerenga Fotball tar ansvar for supporterklubbens handling.
– Jeg håper at politiet tar dette alvorlig og at VIF fotballklubb ser alvoret framover,
sier han.
Halvor Sveen langer ut mot VIF-Klanen

– Oppfordre til drap og vold
Han mener supporterklubben ikke ser alvoret i de signalene de sender.
– Hvis én person ikke ser humoren, men tar det på alvor, kan det være nok til at det
kan skje noe alvorlig. Det er i seg selv svært alvorlig å oppfordre til drap og vold.
Det er også lagt til grunn i anmeldelsen, sier Larsen og fortsetter.
– Hadde en kjent person eller politiker sagt dette, hadde det fått konsekvenser i
form av bøter eller annen form for straff. Det skal ikke være mulig å hjemme seg
bak slike sitater og uttrykk bare fordi man er en del av en supporterklubb, sier han.
– Politiet var enig i at det var riktig vei å gå, sier han.
Vålerenga-supporternes farlige budskap

I anmeldelsen trekker Larsen fram paragraf 279 (Forbund om drap eller å volde
betydelig skade på kropp og helse), paragraf 274 (Grov kroppsskade) og paragraf
275 (Drap).

Emneord til denne artikkelen
Ulv

Landbruk

«Slik jeg ser på disse utsagnene så kommer de godt innunder §279, i media skriver
VIF Klanen at dette er ironi, og ikke ment alvorlig. Men slik vårt samfunn fungerer
så er det ikke alle som ser den ironien og spøken og faren for at et menneske
faktisk følger denne oppfordringen er stor. Det er etter min mening riktig å
straffeforfølge denne klanen med straff av form: bøter eller fengsel. Det er ikke rett
at andre grupper skal få lov å uttale seg på denne måten mot en annen gruppe
mennesker. Det er på høy tid at dette stopper nå», skriver Larsen i anmeldelsen.

Fylkesmannen anbefaler at ytterligere
ﬁre ulver kan skytes
Fylkesmannen i Innlandet mener at kvoten for lisensfelling utenfor
ulvesonen i Hedmark og Akershus bør økes med ﬁre dyr.

Ulv. Foto: Colourbox
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Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4)
skal møtes i slutten av januar for å diskutere om det kan skytes flere ulver på lisens
utenfor ulvesonen. I forkant av møtet har Fylkesmannen i Innlandet, som er
sekretariat for nemndene, kommet med sin anbefaling til økt kvote:
«Sekretariatene i region 4 og region 5 tilrår at rovviltnemndene i region 4 og region
5 anmoder Klima- og miljødepartementet om at departementet fastsetter en ny
kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona på inntil 4 dyr», heter det i
anbefalingen.
836 sau og lam erstattet etter ulveangrepene i NordØsterdalen i sommer

Kvoten utenfor ulvesonen var opprinnelig på 12 dyr. Den siste ulven på kvoten ble
skutt i Stange kommune 3. januar.
• Les mer bakgrunn her: Rovviltnemnder diskuterer muligheten for å skyte flere
ulver under lisensjakt
NOAH tapte ulvesak – Byfogden i Oslo stopper ikke jakt i
Slettås

Fylkesmannen skriver blant annet følgende som begrunnelse for utvidelsen av
kvoten:

Emneord til denne artikkelen
Ulv

Rovdyr

«Den fastsatte kvoten på 12 dyr utenfor ulvesona er fylt. Foreliggende kunnskap
om bevegelsesmønster for unge ulver viser at mange ungdyr forlater
oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stor sannsynlighet
for at ung ulv vil kunne vandre inn og forsøke å etablere seg i region 4 og region 5
utenfor ulvesona, og at dette innebærer risiko for omfattende skader.»
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