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Fylkesmenn og 110-sentraler

Forebyggende og beredskapsmessige tiltak som bør vurderes når det er
stor skogbrannfare
Norge opplever stabilt pent varmt vær for tiden, med temperaturer godt over 20 ◦C mange steder i SørNorge, og slik det ser ut for oss nå, så vil denne værsituasjonen holde seg i flere dager.
I 15 fylker fra Trøndelag til Agder-fylkene viser skogbrannfareindeksen på Yr.no rødt – dvs meget stor
skogbrannfare. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) følger situasjonen nøye, og vi har
over en tid nå satt ekstra beredskap med helikopter. Kommende helg, lørdag og søndag, har vi foreløpig
bestilt beredskap med 4 ekstra helikoptre, ett på Værnes, ett på Bringeland (Førde), ett i Sauda og ett
på Kjeller. Det faste står fortsatt på Torp. DSB vil hele tiden vurder beredskapen og sette inn ekstra ved
behov.
Det eksempler nå på kort tid at branner har startet etter at gnister fra tog hadde antent vegetasjonen
langs jernbanelinjen både Gran på Hadeland og ved Støren i Trøndelag. Det var gnister fra en
skogsmaskin som den 9.6.2008 startet skogbrannen i Froland for snart 10 år siden. Den tørkesituasjonen
vi har nå er nokså lik den vi opplevde da.
DSB har hatt en dialog og fått innspill fra medlemmer i Skogbrannutvalget for å få råd og mulige
forebyggende og beredskapsmessige tiltak som kan iverksettes tilbakemeldinger og råd er
sammenfattet under og DSB ber om at dette vurderes i alle de berørte fylkene.
Kommunene og brannvesenet bør:
 ha fokus på beredskap
 være aktive i forhold til forebyggende stunt i media, sette opp skogbrann plakater på naturlige
plasser, osv,. En risiko som kan trekkes fram i forhold til media er for eksempel
antennelsesrisiko fra bålpanner og asketømming fra ildsteder i hytter. Det har blitt ekstremt
mange bålpanner rundt hytter og hus de siste par år, og selv om ilden har slukket vil selv det
minste vindpust blåse glør ut av panna. Hvis panna står på tørr undervegetasjon tar det lett fyr.
Bålpanner brukes hele året, eller når vanlig aske fra ildsted (peiser og ovner) tømmes i
skogkanten før hjemreise.
 intensivere skogbrannovervåkningen i kommunene/ fylkene som har dette.
 kontakte togtransport for å få en vurdering fra NSB om den etablerte beredskapen fra deres side
er på plass med rutiner og vanntanker mv.
Sivilforsvaret følger med på situasjonen, og har dette ukentlig oppe som tema med alle distriktene.
Sivilforsvaret har nå som kjent etablert alle 6 Mobile Forsterkningsenhetene i henholdsvis Trondheim,
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Tromsø, Bergen, Kristiansand, Bodø og Oppland / Starum. De har blant annet terrenggående kjøretøy og
større pumpekapasitet.
I tillegg flytter vi en del forsterkningsmateriell (skogbrann-materiell) fra Sivilforsvarets sentrallager (SFSL)
til Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt på Skedsmo. Dette materiellet vil være gripbart for alle
distriktene på Østlandet, og skal være raskt å få ut. Vi vurderer fortløpende behovet for å flytte mere
materiell til områder som er spesielt utsatt.
DSB mener at eventuelle restriksjoner i forhold til skogsdrift i hovedsak og normalt bør komme som
følge av dialog og samspill mellom aktørene lokalt eller regionalt og ikke som et ensidig påbud.
DSB er kjent med at skognæringa er klar over skogbrannfaren viser til dette oppslaget :
http://skogeier.no/nyheter/tilpass-skogsdriften-etter-skogbrannfaren/
DSB har fått innspill og mener dette er viktige punkter og anbefaler å vurdere følgende tiltak i dialogen
med skogeierandelslagene i sitt distrikt for å redusere faren for antennelse og samtidig kunne holde
aktiviteten i gang:








Bruk av beredskapspakker med slukkeutstyr på skogsmaskiner
Gjennomfører samråd mellom entreprenør og oppdragsgiver for å diskutere risiko og aktuelle
tiltak
Unngår drift på grunnlendt furumark og prioriter fuktig granmark
Legger ikke framkjøringsrute over gamle hogstflater med tørt hogstavfall
Tar av belter og kjetting
Vurder kjøring bare på natt/formiddag
Holder vakt i en time etter avsluttet maskinarbeid

Noen kontaktpunkter til skognæringen er tilgjengelig her:
Kontaktinformasjon til skogeierandelslagene finnes her: http://skogeier.no/om-oss/andelslagene/
De store skogeierne ofte organisert gjennom NORSKOG https://norskog.no/kontakt-oss/.
Statskog forvalter statens skogeiendommer https://www.statskog.no/eiendom/statskogs-eiendommer
og skogsdriften gjennomføres i stor grad av SB-skog med hovedkontor på Elverum
http://www.sbskog.no/kontakt-oss/ .
Opplysningsvesenets fond OVF (Prestegårdsskogene) er også en betydelig skogforvalter. Kontaktadresse
til OVF forvaltere i ulike regioner finnes her:
http://www.ovf.no/Media/Files/Ovf/Ovf-forvaltere-2016
Maskinentreprenørene utfører over 90% av skogsdriften. Disse er organisert gjennom
maskinentreprenørenes forbund (MEF). MEF har nylig lagt ut informasjon om skogbrann på sin
hjemmeside: http://www.mef.no/mef/startside/nyhet?p_document_id=161623. Bjørn Lauritzen er
fagsjef på skog i MEF og bør sikkert også inn i loopen
http://www.mef.no/page/mef/om/organisasjonsoversikt/regionskontor?p_document_id=11504&p_reg
ion=52008
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