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Arkivkode

Lederstøtte skogbrann
MET
Sivilforsvarsdistriktene i HE, NO, OA, SF, ST, TE, TR,
AV, ØS
Fylkesmennene i HE, OP, SF, ØS, TE, BU, AV, OA, RO,
HO, TL, NO
DSB: FSI, SBE, SIV, NBK, DSB-vakt og INT-vakt

Oppsummering av samvirkekonferanse om skogbrannsituasjonen, 06.06.2018
•

Innledning / situasjonsoversikt v/ DSB

Avdelingsdirektør Anne Rygh-Pedersen takket for all innsats som er foretatt rundt om i landet knyttet til
de ulike skogbrannsituasjonene. Det er besluttet å gjennomføre samvirkekonferanser en gang i uken
inntil situasjonen endrer seg. I helgen var det mange hendelser bla i Fyresdal, Ombo, Sula, Grua og
nylig i Stange. DSB har også fått melding om stor skogbrann i Sverige. Dette viser at skogbrannfaren er
økende også utenfor våre grenser. DSB opprettholder fortsatt beredskap og vurderer kontinuerlig
helikopterberedskapen. For tiden er 9 helikopter i beredskap. Det er fortsatt kapasitet, men det er
utfordrende å komme frem tidlig for å ta kontroll på brannene i startfasen. Det vurderes for øyeblikket å
flytte et helikopter nærmere Stange.
DSB ber om at embetene kan rigge til telefonmøter med alle brannsjefene i de ulike fylkene, med
hovedvekt på de fra Trøndelag og sørover. Bakgrunnen for dette er et ønske om dialog med
brannvesena om forbud av åpen ild, aktsomhetsplikten og samsnakke om effekt av forbyggende
budskap rettet mot befolkningen og næringen innen skog. Det ble avtalt møter med flere av fylkene
underveis i møtet. Innkallinger kan sendes til anne.pedersen@dsb.no
Det er god dialog mellom DSB og Bane Nor knyttet til varmt arbeid langs toglinjer. Noen steder er det
lagt ned forbud mot slikt arbeid, og det kreves ekstraordinære tiltak og ordentlige ROS-analyser for å
kunne få tillatelse til å gjennomføre nødvendige tiltak.
Det er god og tett dialog også med skogdriftsnæringen. Det er næringen selv som beslutter om arbeidet
skal opphøre eller ikke, og flere stanser drifte. Det er positivt at skogdriftsnæringen selv tilrettelegger for
ekstra tiltak som eventuelt kan begrense skadene.
•

Beredskapssituasjonen i de enkelte fylkene / forebyggende tiltak (FM)

FMHE: Det er brent ned 30 mål skog i Grue, men brannen er slukket og under kontroll. Embetet er kjent
med situasjonen i Stange og grensen mot Nord-Odal. Høy beredskap i fylket fortsatt, og brannvesen har
høy beredskap. Det er godt samarbeid mellom ulike brannvesen. Forbudet mot åpen ild gjelder fortsatt.
Skogbruksnæringen har holdt kurs om forebyggende tiltak med stor deltagelse. Alle har med seg
slukkeutstyr ifm arbeid. Det registreres et stort fokus på dette i media og det virker også forebyggende.
Bane Nor og Statens vegvesen gjennomfører ulike tiltak for å unngå potensiale for nye branner.
Bøndene har fylt opp tanker og gjødselsvogner med vann.
FMHO: Gjennomført ulike forebyggende tiltak. Boligbrann i Bergen med mange evakuerte.
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FMOP: Ikke meldt om store branner, kun mindre branntilløp som er slukket fort. Det registreres god
effekt av at skognæringen har med seg "pakkene" sine ved utførelse av arbeid i skogen. Det skal være
møte med deler av fylkesberedskapsrådet og brannsjefer i morgen, 070618. Bøndene er oppfordret til å
fylle tanker og det er lister over hvor disser er lokalisert. Stort fokus i media, gir effekt bla med rask
slukking.
FMOA: Embetet har kontakt med relevante brannvesen og varslingsrutiner er på plass. Sluppet unna de
store hendelsene.
FMRO: Brannvesen rapporterer om god kontroll og driver med etterslukking på Ombo. Håpet er at
mannskapet kan trekke seg ut ila torsdag, 070618. HV vært i beredskap og Sivilforsvarsdistriktet har
deltatt mye underveis. Brannvesena i fylket har vært tydelig i sitt budskap om forbud av åpen ild.
FMSF: Det i hovedsak i ytre områder det har brent, og detter ser ut til å være under kontroll. Solum er
langt ute mot havgapet, og gir noen utfordringer for logistikken av utstyr og mannskap. Bøndene har fylt
sine vogner med vann. FM forsøker å bidra på det forebyggende.
FMTL: Ikke noen nye hendelser, og det registreres mindre omtale i media. Noen brannvesen har
opphevet totalforbudet grunnet nedbør som har kommet.
FMTE: Brann i helgen nord for Skien og Brattsbergsbanen, men den er under kontroll. Forrige uke var
det møte med skognæringen om tiltak. Telefonmøte med alle brannsjefer og skogeierforening og
fylkesberedskapsråd gjennomført forrige uke med god gjennomgang av situasjonen i fylket. Det er laget
en oppsummering som er publisert på nettsiden. Skogbrannflyet er ute hver ettermiddag. Det er
opprettet dialog med turistforeningen for å nå ut med informasjon til de som ferdes i skog og utmark.
FMAV: Alle brannvesen er samkjørt og har innført totalforbud mot bål, grilling og maskiner i utmark. Det
gis noen få dispensasjoner med strenge krav. Forebyggende arbeid har startet med å kurse
skogbruksnæringen om hvordan håndtere branner.
FMBU: Ikke noe nytt å melde. Opplever at brannvesena i regionen har stort fokus på forebyggende
tiltak. Embetet har oppfordret kommunene til å øke informasjonen til innbyggerne.
FMØS: God mediedekning og fokus på forbud mot åpen ild i fylket. Skogbrannovervåkning foregår
fortsatt og skogbranntårnet er bemannet.

•

Beredskap hos andre aktører

MET: Det er tidligst ventet muligheter for byger på søndag til Østlandet som vil være av betydning, men
dette er veldig usikkert. For store deler av Sør-Norge vil faren kunne vedvare ut neste uke. Deretter vil
det være potensiale for bygevær. Det kan ikke garanteres nedbør av stor nok betydning for juni. Dette
gjelder sørlig for Sør- og Østlandet, også med mulighet for Rogaland.
Lederstøtte: Det meldes at helikopteret til Hamar er satt på bakken og brannen slukket. Alt er rolig p.t.
Det var to maskiner i Sogn og Fjordane i går.
SIV –vakt: Vakten opprettholdes i Sivilforsvarsavdelingen, og alle distriktene har vakt og er i beredskap.
Noe flytting av utstyr er gjennomført, men opphører nå. Det er innført generell rapportering fra distriktene
mandager og torsdager for å ha best mulig oversikt.
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SFSFD: Det er for tiden innsats med 10 stykk + 10 fra Hordaland i Solund. Vet ikke hvor lenge de vil
holde på. Logistikken er utfordrende. I tillegg er det nylig meldt om uttrykning i Sogndal, og distriktet vil
følge denne sitasjonen og vurdere behovet for flytting og omdisponering av mannskap.
NOSFD: Stille og har brukt den siste tiden til å gjennomgå en del øvelser og utstyr.
TESFD: Jernbanen er stort risikoobjekt i dagens situasjon. Samrådskjema bør tas i bruk og det bør være
en totalvurdering før man setter i gang nytt varmt arbeid langs skinner. DSB oppfordrer til å være
varsomme med å gi dispensasjon til slikt arbeid. Det er god dialog med brannsjef til Skien, og dette vil
kunne tas opp dette i telefonmøtene med brannsjefene.

