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ANBEFALING AV øVINGSPLAN FOR LUSTER RøDE KORS HJELPEKORPS

Viser til 6vingsplan fra Luster Røde Kors Hjelpekorps. Norges Røde Kors har vurdert søknaden opp mot
de kriterier som ansees relevant for det aktuelle området og det omsøkte formålet og

Miljøverndepartementets <Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og

verneområder)) av 31. januar 201"3.

I vurderingen legger vi særlig vekt på tre forhold, det ene er helse, miljø og sikkerhetsbehovene for
redningstjenesten, det andre er publikums forventninger og behov for bistand i en nødsituasjon i

området og den tredje er de generelle og spesielle verneinteressene for området.

Helse, miljø og sikkerhetskravene til de mannskaper som er med i redningstjenesten, både lønnet
personell i nød- og redningsetatene og frivillig personell i redningsorganisasjonene er svært viktig å

ivareta på en best mulig måte. Utfordringene for redningsmannskaper under vinterforhold er mange,

store og varierte. Sikre veivalg frem til publikum i nød-, sØk- og redningsaksjoner er et vilkår for å

opprettholde og bemanne en troverdig norsk redningstjeneste. Hyppige endringer i lokale klimatiske
forhold medfører ofte betydelige endringer i forholdene knyttet til sikkert veivalg inn i, og omkring i

søksområder. Derfor må frivillige redningstjenesten både ha anledning til å gjøre seg kjent i områder der
publikum kan komme i npd og spesifikt kjent etter hvert som klima endrer snøforhold ved endring av

vindretning, endring i nedbørsmengde, endring itemperatur, endring av skredfare, endring i isforhold
osv.

Publikum forventer en rask, effektiv, målrettet og tidsmessig bistand om de kommer i en situasjon der
de har behov for bistand fra redningstjenesten. Norges Røde Kors opplever en betydelig Økning i antall
aksjoner med bistand til publikum i ulike nØdsituasjoner. Økningen skyldes trolig økt antall publikum i

utendørsaktivitet generelt og kompetansenivået hos personer og grupper ikke alltid står i forhold til
ambisjonsnivået. I tillegg opplever vi at folk generelt er flinkere til å varsle og at man varsler tidligere i

nødsituasjon enn før.

Behovet for bistand fra redningstjenesten opptrer oftest under temperaturforhold der man ser en

utvikling fra godt og moderat vær til dårlig og svært dårlig vær. Ofte er siktforholdene krevende, noe

som utelukker, noe som f.eks. utelukker bruk av helikopter, Det er når været blir riktig dårlig og
publikum normalt burde oppholde seg innendørs at alarmen går og RØde Kors Hjelpekorps må rykke ut.

Rask og effektiv redning bygger på sikker redning. Sikker redning bygger på kjennskap til det aktuelle
området spesielt og vinterforhold generelt,
Norges Røde Kors opplever at søknaden reflekterer publikums og redningstjenestens behov på en god

måte.
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Norges Røde Kors deler myndighetenes og publikums ambisjon ønske om å tilrettelegge for
naturopplevelser av alle slag i hele landet og i alle årstider. Vi er også sterkt opptatt av at totaliteten i

verneinteressene i de ulike områdene ivaretas på en best mulig måte. De fleste aktive Røde Kors

medlemmer er også ivrige friluftsfolk og de har stor respekt for verneområdenes hensikt og må1.

Særlig er RØde Kors opptatt av å legge til rette for våre behov for aktivitet i verneområdene ikke skaper

unødig konflikt i areal eller tid, slik at man unngår aktivitet i områder som i perioder er særlig sårbar

f.eks. på grunn av kalving, klekking eller andre tilsvarende forhold. Norges Røde Kors vurderer at denne

søknaden har hensyntatt slike forhold på en god måte.

I henhold til Miljøverndepartementets (Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i

utmark og verneområder> av 31. januar 201 3 vil Luster Røde Kors Hjelpekorps hvis øvingsplanen
godkjennes - 12 timer før kjentmannskjøringen melde dette til Vest lokale redningssentral/Vest
Politidistrikt. Dette gJøres på fastsatt skjema (kjøreordre)og da med henvisning til godkjente

øvingsplaner. Vest lokale redningssentral/Vest politidistrikt skal i henhold til <retningslinjene informere
den forvaltningsmyndigheten som har gitt dispensasjonen og Statens naturoppsyn (SN O) om

kjentma nnskjøringen

Norges Røde Kors har strenge sikkerhetsregler for alle mannskaper som deltar i våre søk- og

redningsoppdrag. Dette regelverket tjener oss godt, det er få alvorlige skader på eget personell. Viktige
elementer i denne sikkerhet er kravet om at man alltid skal kjøre flere i følge og at antall snøscootere

skal økes i takt med at de klimatiske forhold blir mer krevende. RØde Kors kjører aldri med mindre enn

2-3 snøscootere i følge, alltid med god avstand i usikre områder. I utfordrende vær, f.eks. ved dårlig sikt,

sterkvind, ekstrem kulde osv. Økervifort dette til4-8 snøscootere isamme følge. Antallsnøscooter i

denne søknaden vurderer Norges Røde Kors å være godt tilpasset det reelle behovet.

Norges Røde Kors anbefaler søknaden.

Oslo, 1 4. november 201 6
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