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Luster Kommune
Landbruk og naturforvaltning
Att: Inger Moe

Røde Kors Luster Hjelpekorps er svært glade for den gode responsen vi har fått i forhold til den nøye
gjennomarbeide øvingsplan for 201 7 til 2019.
RKLH har tidligere ikke søkt om dette nødvendig løyve i Luster Kommune, dette fordi det ikke er kommet frem
at et slikt løyve er nødvendig, så lenge RKLH hadde løyve i nasjonalparkene. RKLH ønsker selvfølgelig å rette
seg etter dette pålegget, om at saken også blir behandlet i Luster Kommune sin plan- og forvaltningsstyre.
Utfordringen til RKLH nå er at man i 201 7 ikke har mulighet til å gjennomføre øvingsplanen, dette fordi man
helt sikkert ikke kan forvente svar fra plan- og forvaltningsstyret før etter 1 3 februar.
LRKH har dette året fått mange nye aktive medlemmer, som har et sterkt behov for øving og trening i
vinterfjellet. Det er svært kritisk for LRKH å få til denne treningen som er planlagt.

Håper det er muligheter som gjør at vi kan gjennomfør øvingsplanen som planlagt!

Statusen for 201 6 var at det var 1 6 redningsaksjoner/AMK oppdrag på snø i våre fjellområder, noe som
bekrefter behovet.

Tidligere ordning var at RKLH ringte fjelloppsynet og avtalte øvingen pr. gang.

Med vennling helsing
For

Hans Kristian Sæta
Tlf: 91 33591 6
e- post:hans- kristian.saeta@univar.com
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Etter avtale. Britt
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Me oversender vedlagde dokument.

Med venleg helsing
Inger Moe
Landbruk og naturforvaltning
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