Gu'bedre
Bare tull

Nordmann etterlyst for ulovlig jakt i Sverige
Category : Bare rÃ¸lp
Published by Admin on 02/06/2016
Nordmann Kastretusanostrapot Klikklakkklukkklakklikk (22) fra Ã lesund, er nÃ¥
etterlyst i hele Sverige, utenom MalmÃ¸ og Stockholm, der det ikke lenger er lov Ã¥
etterlyse noen.
Analfabete Klikklakkklukkklakklikk, som ble rikskjent da han tok navnet Nordmann
for Ã¥ forenkle utfylling av selvangivelsen (ved at han da bare sendte inn den
ferdigtrykte veiledningen), er mistenkt for Ã¥ ha bedrevet ulovlig jakt i et boligfelt i
GÃ¸teborg.
I fÃ¸lge politiet skal Nordmann Klikklakkklukkklakklikk ha vÃ¦rt i et skytterlag av
krypskyttere som jaktet pÃ¥ for politiet helt ukjente arter dyr, midt i GÃ¸teborg.
- Jeg har hvertfall aldri hÃ¸rt om artene, sier politibetjent i GÃ¸teborg, Axel Svenson.
Han nevner i fleng artene Koffar, Ju og Svid, men legger til at det kan vÃ¦re
underarter av samme art, da alle ogsÃ¥ hadde forbetegnelsen Fokking.
Svensk politi mener ukontrollert jakt inne i byene begynner Ã¥ bli en farlig trend
som er ved Ã¥ Ã¸ke i omfang, og tilbyr derfor jaktinteresserte og skyteglade
ungdommer skyss ut i skogen i stedet, der leirbÃ¥l og god glovarm kaffe venter.
Men interessen har sÃ¥ langt vÃ¦rt laber.
- Det virker rett og slett ikke som disse artene finnes i skogen, for interessen har
vÃ¦rt lik null, sier Svenson.
Den svenske justisministeren, Morgan Johansson, sier til TT at regjeringen nÃ¥ i
stedet vurderer Ã¥ innfÃ¸re jaktomrÃ¥der inne i byene og sette ut dyr som kan
jaktes pÃ¥, som for eksempel kyr og sau eller norsk ulv. Han mener dessuten at
beboere i jaktomrÃ¥der ikke tar skade av noen smell i ny og ne, og sier folk frivillig
feirer nyttÃ¥rsaften, da det ogsÃ¥ er skrÃ¥l, skriking og smell. Han ser overhodet
ingen forskjell.
Etterlyste Nordmann Klikklakkklukkklakklikk, ble sist sett lÃ¸pende gjennom
GÃ¸tagatan i GÃ¸teborg, ifÃ¸rt kamuflasjebukse, i bar overkropp og siktende med
en Kalashnikov jaktrifle. Klikklakkklukkklakklikk er sÃ¥ kullsvart at han skinner i
blÃ¥tt. Han er lett gjenkjennelig da han har et svakt underbitt med plass til en
mellomstor pizza.
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Har du opplysninger om Nordmann, bes du ta kontakt med politiet pÃ¥ Evsnes i
Norge, som da vil videresende tips til politiet Sverige, der de ikke lenger har lov Ã¥
ta i mot tips fra publikum direkte.
Evsnes lensmannskontor har telefonnummer (047) 765 588 863 544 363 297 762
947 975.
Telefontid er mellom 09.00 og 09.05 hver Torsdag.
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