
Beredskapsgruppa Fron

BEREDSKAPSSEMINAR 4.APRIL, LILLEHAMMER



Oppstart:

 Starta opp i juli/august 2016

 Ønske fra næringa sjøl

 Kom på bakgrunn av at Fronskommunene i mange år har slitt med store tap til 
rovdyr

 Nye beiteområder blir ramma- ikke alle har erfaring med dette

 Vi har også valgt å ta med at gruppa skal kunne bistå og hjelpe gårdbrukere 
ved ekstraordinære hendelser på garden- for eksempel : brann, 
sykdomsutbrudd i besetning, dødsfall, naturkatastrofer o.l



Gruppas oppgave:

 Gruppa skal bistå med å organisere hjelp til gårdbrukere som opplever 
rovdyrangrep eller andre ekstraordinære hendelser

 Det er ikke ment at vi som sitter i gruppa skal gjøre all jobben, men vi skal 
være med og koordinere og få med hjelp hvis de som blir ramma ønsker 
dette.

 Dette er et tilbud for alle gardbrukere i Nord- og Sør- Fron og det er gratis.

 Alle medlemmer i gruppa har taushetsplikt

 Vi har en lav terskel for å kontakte folk- vi mener det er bedre å spørre en 
gang for mye



Gruppas medlemmer:

 Gruppa består av gardbrukere/beitebrukere som har tilknytning til de ulike 
beiteområda/beitelaga i disse 2 kommunene.

 På den måten har vi da en god oversikt over hva som skjer rundt om i 
beiteområda og ellers

 I tillegg har vi med i gruppa en representant fra det kommunale fellingslaget-
som gjør at vi har et tett samarbeid med jegerne.

 Vi er knytta opp mot vakttelefonen i kommunen- slik at vi får fort beskjed når 
det har skjedd noe, og har et tett samarbeid med landbrukskontora



Økonomisk støtte:

 Oppstarts støtte fra begge kommunene

 Søkt FKT- midler og fått det

 Leder i gruppa har en årlig kompensasjon da mye av arbeidet blir lagt på 

leder



Gruppas arbeid framover:

 Beredskapskveer

 Felles scooterløyve for ettersank av dyr ved tidlig snøfall om høsten

 Få på plass samme tilbud i Sør-Fron som Nord-Fron har ang Psykisk helse




