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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig 
uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og 
menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Justis- 
og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse sine 
oppgaver. 

Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til 
kildekritiske standarder. Kilder som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, 
er ikke nevnt ved navn. 

Opplysningene som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til 
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens 
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk 
for norske myndigheters syn på de forhold og land som rapportene omhandler. 
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SUMMARY 

Some police officers in Chechnya may experience problems when they decide to 
withdraw from their position. They can be forced to continue or they can be met by 
certain reactions if they resign. This topic was more on the agenda some years ago, 
than it is in 2014/2015. It seems to be less of a problem lately, and those that may 
face problems are policemen with close connections to president Kadyrov and 
policemen who earlier were on the insurgents’ side of the conflict in Chechnya.  

The situation in Chechnya and Ingushetia is different when it comes to the treatment 
of former police officers. There is no available information saying that the situations 
for police officers who voluntarily have resigned face a difficult situation in 
Ingushetia. 

 

SAMMENDRAG 

Enkelte polititjenestemenn i Tsjetsjenia kan oppleve problemer når de ønsker å slutte 
i sin stilling av egen vilje. Delvis kan de oppleve å bli tvunget til å fortsette og delvis 
kan de oppleve reaksjoner hvis de faktisk slutter. Denne situasjonen synes å være 
mindre aktuell i 2014/2015 enn for noen år tilbake, idet færre kilder hadde 
informasjon om problemstillingen nå. De som kan oppleve problemer med å fratre 
sin stilling er personer med nære bånd til president Kadyrov samt politimenn som 
tidligere har skiftet side og gått over fra å kjempe på opprørernes side til å bli lojale 
politimenn som jobber for president Ramzan Kadyrov.  

Det er imidlertid forskjell i situasjonen til den enkelte politimann i Tsjetsjenia og 
Ingusjetia. Det foreligger ikke informasjon om at situasjonen for politimenn som 
frivillig har sluttet i tjeneste har vært vanskelig i Ingusjetia.  
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1. INNLEDNING 

I 2010 kom det gjennom flere nyhetsmeldinger fram informasjon om at 
polititjenestemenn i Tsjetsjenia som ønsket å slutte i tjenesten, ble presset til å 
fortsette i jobben.  

Landinfo har gjennom møter med ulike kilder i Moskva, først i 2010 og senere i 
2014 og 2015, forsøkt å skaffe informasjon om dette forholdet og om det er 
polititjenestemenn i enkelte posisjoner som er mer utsatte enn andre ved eventuell 
oppsigelse. Landinfo har også sett på situasjonen for politimenn i Ingusjetia, for å se 
om situasjonen for politimenn der er den samme som i Tsjetsjenia. 

Dette notatet er hovedsakelig basert på informasjon og vurderinger fra kilder 
Landinfo har møtt i Russland, og som er godt orientert om forholdene i Nord-
Kaukasus. I tillegg er noe informasjon innhentet via åpne skriftlige kilder. Det 
foreligger imidlertid svært lite skriftlig informasjon om dette temaet.  

2. DET FORMELLE GRUNNLAGET FOR OPPSIGELSE  

I henhold til Loven om tjenester i organer underlagt Innenriksministeriet, kan 
polititjenestemenn fratre stillingen i følgende situasjoner (Politiloven 1991; den 
russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Moskva, e-post januar 2010):  

 etter eget ønske 

 etter å ha oppnådd en viss alder: 45 år, for oberster: 50 år  

 brudd på tjenestekontrakt 

 overtallighet 

 sykdom 

 krenkelse av disiplin 

Memorial i Moskva opplyste i 2010 at ved frivillig oppsigelse skal den ansatte 
henvende seg skriftlig med en søknad om fratredelse. Dersom man blir oppsagt etter 
en beslutning fra ledelsen, skal det foreligge en ordre (møte i Moskva, februar 2010). 

Dersom en tjenestemann ikke møter på jobb uten grunn over lengre tid, kan han bli 
avskjediget på grunn av manglende oppmøte. Gyldig fravær fra jobben er for 
eksempel sykdom eller tjenestereise (Memorial, e-post januar 2010). Landinfo anser 
at denne informasjonen fortsatt er gjeldende. 

En politimann som ikke møter opp til tjeneste vil bli etterlyst. Før etterlysning 
iverksettes, skal det innhentes opplysninger fra personens nærmeste om hvor 
vedkommende kan befinne seg.  

Det at en person ikke har levert fra seg tjenestevåpen og tjenestebevis er også en 
grunn til at etterlysning settes i gang.  
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Dersom en tjenestemann fratrer stillingen på grunn av uenighet med ledelsen og dens 
ordre, kan ledelsen sette i gang straffeforfølgelse av vedkommende. Man kan ikke 
utelukke at bevis blir fabrikkert for å hevne seg på vedkommende, ifølge Memorial 
(e-post, januar 2010). 

3. BESTIKKELSER FOR Å FÅ JOBB INNEN POLITIVESENET 

Ifølge en representant for en menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus (e-
post, mars 2015) er politiyrket i Nord-Kaukasus generelt godt betalt sammenlignet 
med andre yrker. Dette til tross for at lønningene gikk ned etter at anti-
terroroperasjonen ble avsluttet i 2009 (The Council of NGOs in Chechnya, som sitert 
i Gorod48.ru 2009; Tsjetsjensk komité for nasjonal redning 2009). Lønningene til 
politiet har imidlertid økt igjen. Dette skjedde før OL i Sotsji vinteren 2014 
(menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus, e-post mars 2015).  

Landinfo har gjennom møter med ulike kilder på flere tidligere reiser i Nord-
Kaukasus blitt gjort kjent med at betaling av bestikkelser for å få arbeid innenfor 
politiet er svært vanlig. En representant for en lokal NGO (som sitert i Ivanov 2009) 
opplyste i 2009 at de de som ønsket å arbeide i politiet måtte betale bestikkelser på 
3000 – 4000 USD for en stilling. Størrelsen på bestikkelsen var avhengig av hvilken 
stilling og ved hvilken avdeling vedkommende ønsket å arbeide. Landinfo har ikke 
oppdatert informasjon om størrelsen på bestikkelsene for å få arbeid i politiet, men er 
kjent med at det fortsatt er slik at de som ønsker en stilling innenfor politivesenet i 
Tsjetsjenia og Ingusjetia må betale bestikkelser for å få stillingen 
(menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus, e-post mars 2015). Politiyrket 
regnes som attraktivt og gir mulighet til å tjene gode penger nettopp gjennom 
inndrivelse av bestikkelser fra andre. 

4. POLITIMENN SOM ØNSKER Å SLUTTE I STILLINGEN 

4.1 GENERELLE VANSKELIGHETER MED Å SI OPP STILLINGEN 

Rådet for ikke-statlige organisasjoner i Tsjetsjenia (The Council of NGOs in 
Chechnya) opplyste i 2009 at mange politimenn ønsket å slutte i tjenesten, men at 
dette i praksis var vanskelig. Senteret hevdet at polititjenestemenn som ønsket å gå 
av, risikerte å bli mishandlet og at de overordnede nektet å skrive under søknader om 
oppsigelse (som sitert i Gorod48.ru 2009).  

En lokal NGO (som sitert i Ivanov 2009) opplyste i 2009 at politimenn som ønsket å 
slutte måtte betale for å få slutte. 

Flere kilder opplyste overfor Landinfo i 2009 og 2010 at politimenn som ønsket å 
slutte i tjenesten i Tsjetsjenia møtte på store hindringer og ble møtt med 
mistenksomhet fra sine overordnede. Det ble også vist til at personer som ikke lenger 
ønsket å tjenestegjøre i Tsjetsjenia, men ba om å bli overflyttet til et annet geografisk 
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område, systematisk ble nektet dette (Memorial, e-post desember 2009; Memorial, 
møte i Oslo november 2009 og Moskva februar 2010; internasjonal NGO i Moskva, 
e-post januar 2010).  

En representant for Amnesty opplyste i 2010 (e-post, februar 2010) at organisasjonen 
kjente til et tilfelle med en politimann som trakk seg fra sin stilling i politiet. 
Vedkommende levde i skjul i en kort periode før han klarte å forlate landet og kom 
seg til et vestlig land. I mellomtiden ble huset hans ransaket og familien var 
overbevist om at politiet var ute etter ham pga. den informasjonen han satt inne med 
gjennom sitt politiarbeid. 

Landinfo tok på nytt opp problemstillingen om hvorvidt politimenn som ønsker å 
slutte blir hindret i dette, med aktuelle kilder i november 2014. Journalister (b) i et 
tidsskrift som omhandler forholdene i Nord-Kaukasus, opplyste (møte i Moskva, 
november 2014) at situasjonen er den samme som i 2010. Politimenn som ønsker å 
slutte i tjenesten, må betale for å si opp sin stilling. De må betale opp til to millioner 
rubler. De må gi fra seg tjenestevåpen, men også private våpen. I tillegg mister de 
selvsagt alle sine privilegier som politimenn. De mister også sine pensjonsrettigheter 
og andre rettigheter som de måtte ha. Journalistene opplyste videre at de hører om 
slike tilfeller fra tid til annen, men hadde ikke mer konkret informasjon å formidle til 
Landinfo. 

En tsjetsjensk journalist (a) i Moskva med svært god kunnskap om Tsjetsjenia 
opplyste i 2014 at om en politimann ønsker å fratre fra sin stilling i Tsjetsjenia, så 
hører dette trolig til unntakene. Journalisten viste til at det å jobbe i politiet i 
Tsjetsjenia fortsatt er svært attraktivt siden de har mulighet til å tjene gode penger 
sett i lys av hvor mange som sliter med arbeidsløshet i republikken. Det er svært 
vanskelig for unge tsjetsjenere uten forbindelser til maktapparatet å få seg jobb. 
Tjenestegjøring både i politiet og i militæret er derfor prestisjefylt. Politiarbeid blir 
sett på som en sikker inntekt i Nord-Kaukasus (tsjetsjensk journalist (a), møte i 
Moskva november 2014).  

En representant for Committee Against Torture (CAT), som har god kunnskap om 
rettssystemet i Tsjetsjenia, var ikke kjent med problemstillingen om at det skulle 
være problematisk for ansatte i politiet å si opp sin stilling. CAT stilte seg 
uforstående til problemstillingen og hadde aldri hørt om slike situasjoner (møte i 
Nizhnij Novgorod, november 2014). Landinfo vil bemerke at CAT er generelt godt 
opplyst om det som foregår i Tsjetsjenia. Det at de ikke har hørt om slike tilfeller, 
kan indikere at det ikke er et utbredt problem at politimenn som forsøker å slutte blir 
hindret i det.  

HRW (Human Rights Watch) opplyste i 2014 (møte i Moskva, november 2014) at de 
ikke har oppdatert informasjon om forholdene for politimenn som ønsker å slutte i 
sin stilling. De har ikke hørt om eller fulgt opp slike tilfeller i løpet av de siste årene. 

En representant for en menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus opplyste 
overfor Landinfo (e-post, mars 2015) at det fortsatt er slik at mange politimenn ikke 
kan si opp stillingen sin, men det er avhengig av den enkelte politimanns situasjon. 
Hvis det er politimenn som beordres til å gjøre oppdrag for eksempel i Ukraina, kan 
de ikke skrive et oppsigelsesbrev og nekte å utføre ordre. De tvinges til å dra, hvis 
ikke vil de bli straffet.  
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4.2 POLITIMENN MED OPPRØRERBAKGRUNN 

Det er Landinfos vurdering ut ifra informasjon fra flere kilder, at situasjonen for 
politimenn med opprørerbakgrunn som måtte ønske å slutte i tjenesten er en annen 
enn for andre politimenn.  

Det kan forekomme at politimenn stilles for retten for «gamle saker». Dette gjelder 
personer som tidligere har kjempet på opprørernes side. En rekke såkalte uformelle 
amnesti1 til opprørere ble gitt i årene 2001 - 2006. Dette innebar at en del personer 
byttet side fra å være opprørere til å bli politimenn, såkalt kadyrovtsy.2 De som byttet 
side ble ikke renvasket fra anklagene som opprørere slik et offisielt amnesti ville 
medført (HRW møte i Moskva februar 2010; Memorial, e-post desember 2009). En 
politimann som tidligere har vært opprører kan hvis han forlater jobben som 
politimann igjen bli stilt til ansvar for tidligere handlinger, og vedkommende kan få 
en straffesak imot seg, ifølge en menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus (e-
post, mars 2015). Å jobbe i politiet er mer eller mindre den eneste måten å oppnå en 
trygg tilværelse på i Tsjetsjenia for tidligere opprørere, ifølge en tsjetsjensk journalist 
(a) (møte i Moskva, november 2014). Det å jobbe for sikkerhetsstrukturene har vært 
en måte å få beskyttelse på, både for den enkelte politimann og for familien, ifølge 
en menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus (e-post, mars 2015).  

Ifølge en tsjetsjensk journalist (a) har de som har byttet side fra å være opprørere til å 
jobbe for president Ramzan Kadyrov som politimenn etter hvert blitt færre, de har 
blitt eldre og noen har gått av med pensjon. Det er imidlertid fortsatt noen igjen av 
dem i Kadyrovs nærmeste krets. Disse personene vil ikke kunne slutte i tjenesten, 
opplyste den tsjetsjenske journalisten, idet det ikke vil være mulig for dem å ta 
avstand fra president Kadyrov. Det er for eksempel flere tidligere opprørere som var 
venner av den avdøde3 presidenten Akhmad Kadyrov som er ansatt i 
sikkerhetsstrukturen Neftepolk4. De som jobber nederst på rangstigen i disse 
sikkerhetsstrukturene, og som utgjør «fotfolket», er yngre menn uten bakgrunn fra 
opprørsbevegelsen, men kjernen i strukturen er fortsatt den samme og den består av 
tidligere opprørere og disse vil ikke kunne frasi seg tjeneste (tsjetsjensk journalist 
(a), møte i Moskva november 2014). Politimenn med opprørerbakgrunn er trygge så 
lenge de er i tjeneste. Disse personene kan ikke nekte å utføre oppdrag og/eller slutte 
i tjenesten (tsjetsjensk journalist (a), møte i Moskva november 2014; 
menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus e-post, mars 2015). Politimenn 
med opprørerbakgrunn blir bedt om å ta de verste jobbene og står nederst på 
rangstigen, ifølge en menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus (e-post, mars 
2015). 

                                                 
1 Se Landinfos respons: Tsjetsjenia: Amnestier til opprørere (Landinfo 2012). 

2 Kadyrovtsy er en betegnelse på tidligere president Akhmad Kadyrovs politistyrke (HRW 2009). Denne enheten 
er for lengst oppløst, men ordet kadyrovtsy benyttes fortsatt som fellesbetegnelse på ulike politistyrker i 
Tsjetsjenia.  

3 Tidligere president Akhmad Kadyrov ble drept i Tsjetsjenia i 2003.  

4 Neftepolk, eller oljeregimentet som det også blir kalt, er et organ som opprinnelig skulle vokte oljeinstallasjoner 
og industrianlegg. Neftepolk ble dannet i 2003 og består hovedsakelig av menn i president Kadyrovs 
sikkerhetstjeneste (Landinfo 2014).  
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4.3 BETYDNINGEN AV RANG OG NÆRHET TIL KADYROV   

Hvilken rang og hvilke oppgaver en politimann har utført i Tsjetsjenia synes også å 
kunne ha innvirkning på hvorvidt en politimann kan slutte i sin stilling uten 
problemer eller ei.  

Flere kilder opplyste både i 2010 og i 2014 at graden av utsatthet for en tidligere 
politimann imidlertid vil kunne være avhengig av hvor nært den enkelte har jobbet 
med president Kadyrov. Relasjonen til Kadyrov er viktig. De som har jobbet nært 
Kadyrov vil være i en svært vanskelig situasjon hvis de trekker seg fra jobben. 
Kadyrovs menn jobber under press og kan bli møtt med drapstrusler om de ikke 
lystrer ordre. Relasjonen til Kadyrov har betydning for hvorvidt det er mulig å slutte 
i en stilling i politiet. Det forventes lojalitet hvis en person har jobbet for 
sikkerhetsstyrkene og spesielt hvis vedkommende har jobbet nært president Kadyrov 
(Memorial, møte i Moskva februar 2010; internasjonal NGO, møte i Moskva februar 
2010; ICG, e-post mars 2015 ).  

Politioffiserene i Innenriksministeriet består for en stor del av slektninger av 
president Kadyrov, eller av personer som på annen måte står presidenten nær, ifølge 
en menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus (e-post, mars 2015). Disse 
ønsker ikke å slutte i sine stillinger. Dette er også personer som har helt andre 
lønninger enn andre polititjenestemenn. I tillegg tjener de penger på at 
forretningsinnehavere og andre betaler direkte til dem for å skjule småkriminalitet 
etc. (menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus, mars 2015).  

Hvis personer i denne typen politistillinger skulle ønske å slutte, må det være pga. 
forhold som sykdom. Hvis det ikke er en slik type grunn for oppsigelse, vil ingen 
skjønne hvorfor en person i en så høyt betalt stilling skulle ønske å slutte. En slik 
situasjon vil i så fall skape mye mistenksomhet (menneskerettighetsorganisasjon i 
Nord-Kaukasus, e-post mars 2015).  

Deltakelse i spesialoperasjoner anses som spesielt risikofylt. De som har vært 
involvert i denne typen jobboppdrag vet for mye, og myndighetene er redde for at 
informasjonen skal lekke ut (HRW, møte i Moskva februar 2010). Til tross for at 
HRW i november 2014 ikke hadde oppdatert informasjon om situasjonen til 
politimenn som ønsker å slutte i tjenesten, vurderte de situasjonen slik at hvis det er 
politimenn som ikke har en høyere rang og som jobber som «fotsoldater» uten 
spesialoppgaver, så vil de tro at det å slutte burde være uproblematisk. HRW mente 
at hvis det derimot er en person innen polititjenesten som har tette bånd til president 
Kadyrov og som har jobbet i hans sikkerhetstjeneste, så kan det være problematisk å 
slutte i tjenesten (møte i Moskva, november 2014). En tsjetsjensk journalist (a) (møte 
i Moskva, november 2014) og ICG (e-post, mars 2015) opplyste det samme, og viste 
til at politimenn som etter ordre har gjennomført ulovlige handlinger som 
likvidasjoner kan oppleve å bli presset og tvunget til å fortsette i politiet. De som har 
vært med på et hemmelig, sensitivt oppdrag og begynner å avsløre sine tidligere 
ledere kan få problemer.  
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5. POLITIMENN I INGUSJETIA  

Situasjonen i Ingusjetia er en helt annen enn i Tsjetsjenia. Det å slutte i politiet i 
Ingusjetia er langt lettere enn i Tsjetsjenia (Memorial, møte i Moskva februar 2010; 
ICG, e-post mars 2015; menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus, e-post 
mars 2015). Politimenn er i en friere stilling i Ingusjetia. I Tsjetsjenia er alt 
kontrollert av presidenten, slik er det ikke i Ingusjetia 
(menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus, e-post mars 2015).   

I Ingusjetia er det ikke tidligere opprørere som bekler politistillingene og dermed står 
heller ikke disse på noen føderal ettersøkningsliste slik de kan gjøre i Tsjetsjenia. 
Dette gjør at situasjonen for politimenn som ønsker å slutte er annerledes enn i 
Tsjetsjenia (Memorial, møte i Moskva februar 2010; internasjonal NGO møte i 
Moskva februar 2010). 

I Ingusjetia er situasjonen slik at alle politimenn er redde for å miste jobben siden 
politijobben gir gode inntekter og arbeidsløsheten er stor. Personer som ønsker å 
jobbe i politiet må betale seg til en slik jobb, slik som i Tsjetsjenia. Dersom 
politimenn ønsker å slutte i jobben, vil de vanskelig kunne få seg en annen jobb 
(menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus, e-post mars 2015).  



Temanotat Tsjetsjenia og Ingusjetia: Situasjonen for tidligere politimenn  

 LANDINFO – 23. MARS 2015 11 

6. REFERANSER 

6.1 SKRIFTLIGE KILDER  

 Gorod48.ru (2009, 15. mars). V Tsjetsjne tsena uvol’nenija iz militsij 3 tysjatsji dollarov [I 
Tsjetsjenia er prisen for oppsigelse fra politiet 3000 dollar]. Gorod48.ru. Tilgjengelig fra 
http://gorod48.ru/print/news-17431.html [lastet ned 25. februar 2015] 

 HRW, dvs. Human Rights Watch (2009, 2. juli). What Your Children Do Will Touch Upon 
You. New York: HRW. Tilgjengelig fra http://www.hrw.org/en/reports/2009/07/02/what-
your-children-do-will-touch-upon-you [lastet ned 25. februar 2015] 

 Ivanov, A. (2009, 14. mai). Board of NGOs: MIA forbids militiamen to resign. Caucasian 
Knot. Tilgjengelig fra http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/10105/ [lastet ned 25. februar 
2015] 

 Landinfo (2012, 8. mai). Respons Tsjetsjenia: Amnestier til opprørere. Oslo: Landinfo. 
Tilgjengelig fra http://landinfo.no/asset/2065/1/2065_1.pdf [lastet ned 23. februar 2015] 

 Landinfo (2014, 15. mai). Temanotat Tsjetsjenia: Sikkerhetssituasjonen. Oslo: Landinfo. 
Tilgjengelig fra http://landinfo.no/asset/3034/1/3034_1.pdf [lastet ned 25. februar 2015] 

 [Politiloven] (1991, 18. april). O militsij, razdel 5 – Sluzjba v militsij [Politiloven, kapittel 5 
– Polititjenesten]. Tilgjengelig fra http://zakon.kuban.ru/zakon/zm.htm [lastet ned 25. 
februar 2015] 

 Tsjetsjenskij komitet natsionalnovo spasenija [Tsjetsjensk komité for nasjonal redning] 
(2009, 14. mai). Tsjetsjenskim militsioneram ne dajut uvol’njat’sja so sluzjby [Tsjetsjenske 
politimenn får ikke slutte i tjenesten]. [s.l.]: Tsjetsjenskij komitet natsionalnovo spasenija 
[Tsjetsjensk komité for nasjonal redning]. Artikkelen er ikke lenger tilgjengelig på Internett. 

6.2 MUNTLIGE KILDER 

 Amnesty- E-post februar 2010. 

 Committee Against Torture (CAT). Møte i Nizhnij Novgorod i november 2014.  

 HRW, dvs. Human Rights Watch. Møte i Moskva februar 2010 og november 2014.  

 Internasjonal NGO. Møte i Moskva februar 2010 og e-post januar 2010. 

 ICG, dvs. International Crisis Group. E-post 9. mars 2015. 

 Journalist (a). Møte i Moskva november 2014. 

 Journalister (b) i en uavhengig avis. Møte i Moskva februar 2010 og november 2014.  

Journalistene er tsjetsjenere og er svært godt oppdatert på situasjonen i Tsjetsjenia 
gjennom egne erfaringer og gjennom et bredt kontaktnett i området.  

 Memorial. E-post via diplomatkilde i Moskva desember 2009, møte i Oslo november 2009, 
møte i Moskva februar 2010 og e-post januar 2010. 

 Menneskerettighetsorganisasjon i Nord-Kaukasus. E-post mars 2015.  

Organisasjonen er svært godt orientert om menneskerettslige forhold både i 
Ingusjetia og Tsjetsjenia. Kilden har bodd i området hele sitt liv og Landinfo har 
møtt kilden flere ganger.  


