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Skien

Drapsoffer
anmeldte
siktede for vold
Kvinnen som er siktet for å ha
drept John Gerhard Steen (71) i
Langesund i Telemark, ble fire
ganger anmeldt for vold av
avdøde.
Steen ba også om at den 43 år gamle
kvinnen ble ilagt forbud mot å besøke ham, opplyser politiet.
– De to var samboere i flere år, men
bodde nå hver for seg, forteller konstituert visepolitimester Odd Skei
Kostveit i Telemark politidistrikt.
Politiet henla tre av de fire sakene fordi det var tvil om den siktede
43-åringen var tilregnelig på handlingstidspunktene.
– Det siste forholdet ble anmeldt
6. november i fjor, og det ble gjennomført et oppfølgingsavhør 19. desember. Steen ba om at det ble utferdiget besøksforbud overfor siktede.
Vi undersøker nå hvorfor hun ikke
ble ilagt besøksforbud, sier Odd Skei
Kostveit.
Kvinnen er siktet for forsettlig
drap på Steen. I dag vil hun i Nedre
Telemark tingrett bli begjært varetektsfengslet i fire uker med brevog besøkskontroll.
Hun har fått oppnevnt advokat
Ranveig Sem som forsvarer. (NTB)

Bispevalg

Tre kandidater silt ut
Stortingsprest og statsstipendiat
Per Arne Dahl, domprost i Bergen
Jan Otto Myrseth eller prost Torstein
Lalim i Nedre Romerike blir biskop
i Tunsberg bispedømme etter Laila
Riksaasen Dahl.
Kirkerådet skal 12. mars tilsette etterfølgeren til Riksaasen Dahl. Per
Arne Dahl fikk størst oppslutning i
den kirkelige avstemningsrunden,
med drøyt 26 prosent. (NTB)
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Pressens Faglige Utvalg mener at Aftenposten ikke hadde dekning
for titler og ingresser i en serie artikler om det omdiskuterte
treslaget sitkagran, også kalt «pøbelgran».

Aftenposten felt i PFU
presseetikk

aktige premisser og mangelfull gjengivelse
av egne uttalelser, mener utvalget Aftenposten har godtgjort i tilsvarsrunden at disse
var akseptable, særlig ved å tydeliggjøre at
redaksjonen fikk velge utsagn fra en e-post
klageren sendte. Samtidig er det utvilsomt
at klagerens ytring om at rapporten ikke
spesifiserte treslag, ble utelatt. På den annen side fikk klageren publisert en presisering om dette i avisen noen dager senere.

Klagen gjelder tre artikler i Aftenposten, både i papirutgaven og på
nett, om treslaget sitkagran. Klager
er næringsorganisasjonen Allskog
SA ved organisasjonens næringspolitiske sjef.
Han mener avisen har gitt en feilaktig fremstilling av innholdet i en rapport fra blant
annet Miljødirektoratet om planting av
skog i Norge som miljøtiltak, opptak og
lagring av karbon. Klager anfører at rapporten ikke nevner konkrete treslag, mens
avisens artikler angriper det konkrete treslaget. I tillegg mener klager at premissene
ikke ble tydeliggjort nok i forbindelse med
et intervju med klageren.
Aftenposten avviser klagen. Avisen mener at selv om rapporten ikke omtaler hvilke treslag som foreslås plantet, så må avisen
være i sin fulle rett til å rette fokus mot den
omdiskuterte og kontroversielle sitkagranen. Når det gjelder intervjuet med klageren, anfører avisen at klageren ble sitert
på det meste av det han uttalte, og at han
ikke satte konkrete krav til hva han skulle
bli sitert på.

Burde klargjort

Klager har rett i at den omtalte rapporten
ikke foreslår konkrete treslag, selv om den
faktisk nevner at gran vil ha størst effekt,
både med hensyn til produksjon og karbonfangst. Det må derfor legges til grunn
at det er Aftenpostens egen tolkning som er
grunnlaget for avisens vinkling. Avisen har
imidlertid gått lenger enn å tolke. I tittel og
ingress, og i en faktaramme, fokuseres det
ensidig på sitkagran som det treslaget som
er foreslått plantet som miljøtiltak de neste
20 år. Avisen skaper et inntrykk som ikke
har grunnlag i fakta hverken i den omtalte
rapporten eller i de påklagede artiklene.
Til slutt i den første artikkelen opplyses
det riktignok at direktoratet ikke har tatt
stilling til hvilke treslag som vil bli foreslått plantet ut. Utvalget mener imidlertid
avisen langt tydeligere burde klargjort for
sine lesere nettopp dette faktum. En redaksjon har naturligvis full rett til selv å velge
en journalistisk vinkling. Men det gir ikke
samtidig en presseetisk rett til å etterlate
et feilaktig inntrykk av sakens fakta. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4
som krever at titler og ingresser ikke skal
gå lenger enn det er dekning for i stoffet.
Aftenposten har brutt god presseskikk.

Mangelfull

Pressens Faglige Utvalg fastslår at klagen
primært gjelder Aftenpostens valg av vinkling og fremstilling av fakta, i en omtale på
bakgrunn av en rapport fra blant andre
Miljødirektoratet. Utvalget konstaterer videre at det ikke er klager som står bak rapporten.
Når det gjelder klagers anførsel om feil-

H V E R D AG E R 9 . 3 0 T I L 1 8 . 0 0 • S Ø N D AG 1 2 . 0 0 – 1 7 . 0 0 • T E L : 9 0 6 6 0 8 1 4

g
l
sa

Norges største og beste utvalg
i lammeskinnsjakker og kåper, i Toscana
og Merinolam

Vi feirer 60 år
÷30% på 60 minkplagg

© Aftenposten 2013

`n

www.isaksenpels.no

Briskebyveien 11, 0259 Oslo. Tlf. 22 60 73 20
Vis-à-vis Vinmonopolet – Åpent: Man.–fred. 11–18, lørd. 11–15

TABRIZ

300 X 200
FØR 13.900

NÅ 3650
ZIEGLER
350 X 250
FØR 43.650

NÅ19890
SILKE

NAIN

300 X 250
FØR 87.400

NÅ39600

1964 • 2014
50 ÅR MED
TEPPEHANDEL

I NORGE

- 85%
2638
TEPPER
KELIMER

AVSLAG

PATCHWORK

OPPTIL
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OGSÅ STORT UTVALG I SILKE, PATCHWORK OG KELIMER
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FØR 4995 NÅ
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