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Hej!
I länsstyrelsens Kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västra Götalands
län daterad 2009-12-21 anges att god kommunikation mellan berörda
myndigheter och olika intressegrupper är av stor vikt för att minska konflikter
och för att förebygga skador av stora rovdjur. Länsstyrelsens uppdrag är,
förutom ansvaret att kartlägga fredade och skadegörande arter med avseende
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på beståndsstorlek och geografisk utbredning, även att tillhandahålla
information och underlätta kommunikation kring frågor som berör
rovdjursförvaltningen. Det anges särskilt att det är viktigt att göra
kommunikationen effektiv och ändamålsenlig och att undvika onödiga
dröjsmål i kritiska situationer
Vidare anges i planen att Länsstyrelsens information om rovdjur ska sträva
efter öppenhet, tydlighet, tillgänglighet och dialog. Länsstyrelsen ska vara en
naturlig källa till information och kunskap om de stora rovdjuren.
Länsstyrelsen ska finnas tillgänglig för dialog om nuvarande
förutsättningar. Kommunikationen ska vara väl strukturerad och effektiv,
samt syfta till en god beredskap för de situationer som kan uppstå.
Information och fysisk närvaro av Länsstyrelsens personal i länets
rovdjurstäta områden samt i spridningsområdena fyller en central roll
Som särskilt kommunikationsmål anges: Djurägare ska känna förtroende för
Länsstyrelsen och känna att de får den hjälp och information de behöver när
de vänder sig hit. Som övrigt mål anges att öka förtroendet för Länsstyrelsen
genom personliga kontakter och tydlig information om Länsstyrelsens roll och
ansvar i rovdjursförvaltningen. Medverkan vid möten efter inbjudan från
organisationer som berörs av rovdjursförvaltningen.
Kommunikationsplanen säger att riktade informationsmöten och utskick om
skadeförebyggande åtgärder ska genomföras i områden med nya vargrevir
eller om annan aktivitet från rovdjuren gör det befogat.
Efter det stora angreppet på Ulkeröd den 16 juli kontaktade vi länsstyrelsen
för att många oroliga djurägare hörde av sig till oss. Vi begärde att
länsstyrelsen skulle medverka på ett möte i det område där fem angrepp av
varg skett i sommar. Vi fick svaret att ett möte planeras med
Fåravelsförbundets medlemmar i slutet av betessäsongen. Vi uttryckte då på
nytt att ett möte behövs nu. Sedan fick vi inget svar från myndigheten. Vi
anser att detta rimmar mycket illa med länsstyrelsens egen
kommunikationsplan enligt ovan och ser fram emot att länsstyrelsens
beredskap för att medverka på ett djurägarmöte, vid flera angrepp och stor oro
i bygden som nu, måste vara god även i semestertid. Kan inte detta lösas med
länsstyrelsen Västra Götalands län egna resurser måste detta kunna samordnas
med angränsande län, förslagsvis Värmland.
Vänligen
Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland, paul@roegard.nu, 070659 97 05
Enligt uppdrag / Robert Larsson
Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige
Lantbrukarnas Riksförbund
Telefon: 0522-64 25 41
Mobil 070-661 95 23
Växel: 0771-573 573
Fax: 0522-51 16 44
robert.larsson@lrf.se
Besöksadress: Skansgatan 3
Postadress: Box 786
451 26 UDDEVALLA
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Bli medlem i LRF >> http://www.lrf.se/Medlem-i-LRF/Bli-medlem-i-LRF/Medlemsansokan1/
Våga fråga och få en svensk bonde på köpet! http://www.bondepakopet.se
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