Ordføreren har ordet
Gratulerer til Daniel, Helene, Guro, Elin og Louise!
Disse fem ungdommene går i 9. klasse på ungdomsskolen og
har startet elevbedriften “Photo de Perle”. De har produsert og
solgt postkort med motiver fra kjente steder på Rømskog. De
vant pris for beste stand og prisen for beste bedrift på
ungdomsskolen. Gratulerer! Det betyr at de skal delta på
yrkesmessa på Lillestrøm med sine flotte postkort. Der skal de
konkurrere med de beste elevbedriftene fra hele Romerike. Vi
ønsker laget lykke til! Dette er fin reklame for bygda. Ordføreren
spanderer pizza!
Ulv – Canis Lupus
Høringsuttalelse til Forvaltningsplan for store rovdyr
Rømskog kommunestyre har gitt følgende enstemmige uttalelse
til planen:
1. Rømskog kommune mener at ulvesonene fjernes, det er
unaturlig å sette grenser for dyr som beveger seg fritt i
faunaen. Dessuten bør hele landet ta ansvar for denne
byrden og ikke bare innbyggere i ulvesonen.
2. Grenseulv må beregnes i norske bestandsmål ikke minst
på grunn av dagens beliggenhet av ulvesonen.
3. Rømskog kommune støtter for øvrig Viltnemda og
kommunelegen sine kommentarer til forvaltningsplanen.
Rømskog viltnemd hadde høringsuttalelsen til behandling
06.02.13 og har følgende uttalelse:
Kommentarer til avsnitt 1. Rammer for rovviltforvaltningen:
Forutsetningen for en fornuftig forvaltning, er kunnskap om
bestand og tilvekst. Inntil nå har bestrebelsen gått på å
tåkelegge disse fakta. En forvaltning unntatt grenseflokkene er
ingen forvaltning, da all ulv i Norge kan forventes å krysse
grensen til Sverige. Faktabasert bestandsestimering må bygge
på lokal kompetanse og erfaringer. Pr. dags dato har Statens

Naturoppsyn (SNO) og fjellstyrene ansvaret for
bestandsovervåking av jerv.
Bestandsregistrering av gaupe skjer etter fastsatte indekslinjer,
som organiserte sporinger når snøforholdene gjør det mulig og i
stor grad på innmeldte spor og observasjoner.
Lokal deltagelse og forankring er avgjørende for gode
bestandsoversikter. Kvalitetssikring foretas av SNO som har
personell over hele landet. Bestandsregistrering av ulv er tillagt
Høyskolen i Hedmark. Registreringen savner lokal dialog og
forankring, og lider av manglende tillit blant lokalbefolkningen.
Vi foreslår derfor at denne formen for bestandsregistrering tas
opp til ny vurdering. Og vil foreslå at Fylkesmann, SNO og lokal
kompetanse deltar aktivt i arbeidet på samme måte som
bestandsregistrering av gaupe.
Kommentarer til avsnitt 3. Rovvilt og utfordringer i region:
Ulvesonen og forvaltning av denne er til revisjon. Vi forventer at
den reviderte forvaltningsplanen kommer på høring etter at
sonen er fastsatt. Imidlertid vil vi allerede nå påpeke:
Ulvens predasjon på elgstammen har ikke vært tema tidligere.
Da det er forventa at jaktavkastningen av elgstammen skal skje
etter beskatningen til ulven.
I vår kommune er imidlertid tradisjonell elgjakt så forankra i
bygdekulturen at man ikke kan se bort fra at forringelsen av
elgstammen er et sosialt og kulturelt problem. Alle bosatt i
Rømskog har anledning til å delta på elgjakt, med mulighet til
innkjøp av elgkjøtt. En vesentlig del av bygdas befolkning
benytter denne muligheten. Med fast tilhold av ulv de siste 15
årene er vår erfaring at denne tradisjonen er i ferd med å
forsvinne. Årlig avskytning har sunket fra ca. 100 til 40 elg pr år.
Muligheten for deltagelse på elg- og småviltjakt er brukt som et
argument for tilflytning til bygda, og for raskere integrering i
bygdemiljøet. Jaktutleie er også en vesentlig del av
inntektsgrunnlaget til skogeier. Småviltjakta blir også betydelig
forringet da muligheten for jakt med løshund reduseres.

Kommuneoverlege Lasse Christensen’s uttalelse:
“Kommuneoverlegen har forstått det slik at kommunen v/lokal
viltnemd skal lage et høringsnotat til Forvaltningsplan for store
rovvilt. Jeg vil i den anledning komme med en “egen
kommentar” som evt. kan tilpasses i høringsuttalelsen:
I forbindelse med arbeidet med utforming av kommunal plan for
Folkehelsen - og det notatet den interkommunale
arbeidsgruppa som utreder lokale konsekvenser av
Samhandlingsreformen for kommunehelsetjenesten – vil jeg
gjerne påpeke følgende:
Rovdyrfrykt – og spesielt ulvefrykt – er et reelt fenomen i
befolkningen. Kommunelegen, som også er fastlege for
storparten av befolkningen – ser dette som en særlig utfordring
når pasienter skal motiveres for fysisk aktivitet. Frykt er i seg
selv en negativ trivselsfaktor – de siste årene skaper dette og
hindringer i det forebyggende helsearbeidet. Forslag til mottiltak
kan være etablering av alternative måter å tilrettelegge for
mosjon på. Eksempler på dette er bedret veibelysning,
tilrettelegging av vei- og sykkelstier i bygdenære områder osv.”
Kommunestyrets uttalelse med viltnemda og kommunelegens
kommentarer blir nå oversendt rovviltnemda i region 4. Vi
mener at presset på Rømskog for tiden er så stort at noe må
gjøres. “Vår ulv” må også telles og inngå i det bestandsmål som
Norge har satt opp, og inngå i en forvaltningsplan. Mitt ønske er
at norske og svenske myndigheter kommer sammen og tar
denne problemstillingen på alvor. Den berører begge land.
Jeg har etter hvert skjønt at det er utfordrende og krevende å
formulere en visjon om rovviltforvaltningen som kan oppleves
som tillitsvekkende. Jeg ønsker å være med på å utvikle et godt
tillitsforhold mellom innbyggerne i Rømskog og staten når det
gjelder forvaltning av ulv.
Hilsen fra Kari P

