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To jerver felt i Hedmark i går, to dyr igjen på lisenskvoten
Ei jervetispe på 12 kilo ble tirsdag formiddag skutt ved Lisæteråsen rett nord for
Drevsjø.
På ettermiddagen felte Reidar Leet og
Vidar Westgård fra Fåset ei jervetispe på
11 kilo etter å ha fanget dyret i en jerve-

bås på Savalen.
Det gjenstår nå to dyr på lisenskvoten i
Hedmark. Det er kun lov å felle ett hunndyr til. Det betyr at hvis den neste jerven
som blir felt, er ei tispe, er jakta over.
Jerven som ble skutt i Engerdal falt

etter at et jaktlag bestående av ivrige lokale jegere kom over jervespor i Kvemsjøveien i Engerdal.
I Lisæteråsen hadde jerven lagt seg inn
i ei steinfylling, og skytter Bjørnar Johnsen kunne etter noe tid felle jervetispa.

Spydspisskommune
■ Nyskapende prosjekt ■ Tynset er en av fem kommuner i Norge
Sammen med Miljøstiftelsen Zero er Tynset
en av fem kommuner
som er med på prosjektet «Fra klimaplan til
klimahandling», der
Kommunal- og regionaldepartementet
årlig bidrar med 1 million kroner.
MALI HAGEN RØE

915 18 387
mali.hagen.roe@ostlendingen.no

– Det er nok av kommuner som
har klima- og energiplaner som
blir liggende i skuffen. Vi har
faktisk gjennomført en del av
det som står i våre planer, men
dette prosjektet vil få oss videre, sier en optimistisk ordfører Bersvend Salbu i Tynset
kommune. Tynset kommune
er, sammen med kommunene
Bergen, Grimstad, Arendal og
Lier, med i prosjektet sammen
med Miljøstiftelsen Zero. Målet
med prosjektet er å sette klimaplanene ut i livet, på vei mot
målet om nullutslippskommuner. Flere kommuner vil
komme med i løpet av prosjektperioden.

– Godt på vei
– Prosjektet skal støtte og inspirere kommunesektoren til
gjennomføring av omfattende
klimatiltak. Vi er godt på vei,
men klar til å bli videre inspirert, sier Salbu.
Han påpeker at Tynset faktisk har gjennomført mye av
klima- og energiplanens handlingsplan, faktisk mer enn han
trodde før han tok en kjapp
gjennomgang.
– Vi har blant annet arrangert seminarer innen transport,
landbruk, bioenergi og tre, og vi
har hatt fokus på innkjøp og er
en miljørfyrtårnkommune. Vi
har ikke kommet så langt som

VIL REALISERE: Som spydspisskommune kan Tynset enklere få realisert mer av sine klima- og energiplaner, mener ordfører Bersvend Salbu.
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ønsket innen ledlys, men vi er i
gang med en avfallsplan sammen med Fjellregionen interkommunale avfallsselskap, sier
Salbu. Det arbeides også med å
få på plass et kollektivprosjekt
på linje med det Tolga allerede
har.

Fire års prosjekt
Planen er at prosjektet skal
vare i fire år fram til neste kommunevalg i 2015. Med ekspertkompetanse på klimaløsninger
og handlingsvillige spydspisskommuner skal prosjektet

usikre på vegen videre
skal innføres gradvis. Fra
1.1.12 må kommunen betale
4.000 kroner døgnet til sjukehuset for pasienter som er utskrivingsklare. Etter hvert skal
disse pasientene tas hånd om
av kommunene. Om dette skal
skje i hver enkelt kommune
eller i et felles senter, er ikke
avklart. Prosjektleder for Sju
kommuner i samhandling, Roy
Heine Olsen, har lansert ideen
om å behandle disse utskri-

vingsklare pasientene i den
gamle sjukepleierskolen i Kirkevegen i Elverum, i et såkalt
helsehus. Dette er ikke avklart. Elverum kommune har
kjøpt sjukepleierskolen der
det er ønskelig å samle flere av
de helserelaterte virksomhetene i kommunen.

Lage avtale
– Nå må vi først og fremst få på
plass en avtale med Sykehuset

Innlandet om utskrivingsklare
pasienter. Her vil det være
ganske likt for kommunene,
utfordringene er stort sett de
samme, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad, som ønsker å ha et konstruktivt
samarbeid til tross for usikkerheten mange opplever.
– Alle er usikre, for ingen vet
helt hvordan dette blir. Noe
frustrasjon er det, men vi går
til verket med optimisme.

finne vegen fram mot nullutstlippskommunenen.
Salbu mener et slikt prosjekt
også kan spille positivt inn på
jernbaneprosjektene, både når
det gjelder arbeidet med elektrifisering og høyhastighetsbane.

Etter møtet fredag falt det
noen brikker på plass.
– Flere kommunestyrer har
ferske representanter og ordførere. Hvordan virker det
inn?
– Det er ikke bare de ferske
som er usikre. Noen gamle
ringrever er også det, sier Hanstad med et smil.

Savner informasjon
Ordfører i Trysil Ole Martin
Norderhaug syns at møtet var
greit, men at informasjonen fra
Sykehuset Innlandet, Helsedirektoratet, Brukerutvalget SI
og KS var kjent fra før.

– Tynset kommune ønsker å
se på en økt utvikling innen
bruk av tre i byggeprosjekter
samt en utvikling innen gjødselgass. Her kan Miljøstiftelsen
Zero være en svært god allianse,mener Salbu.

– Jeg savner mer informasjon om prosessen som samhandlingsprosjektet er i. Hva
stilles av krav til kommunene?
Hvilken kompetanse må vi ha
på plass? spør Norderhaug.
– Er Trysil kommune interessert i å ha sine utskrivingsklare pasienter i helsehuset i
Elverum?
– Det er vanskelig å ta stilling til så lenge vi ikke har fått
noe tilbud fra Elverum. Det
venter vi på. Men jeg tror de
fleste kommunene ønsker å ta
hånd om disse pasientene på
egen kjøl, sier Ole Martin
Norderhaug.

