
Møte om 
skogbrannhåndtering

Lederstøtte, brann- og 

redningsvesen og 110-sentraler



Agenda 
Tid Tema

09.00 – 09.30 Innledning, velkommen og hensikt med samlingen, rutiner og overordnet 

informasjon

DSB, Heidi

09.30 – 10.00 Skogbrannhåndtering i Spania hva er det viktig at Norge forbereder seg på med 

klimaendringer og risiko for større branner. Strategisk planlegging, risiko mm

Marc

10.30 – 11.00 Diskusjon og pause Ove/Nils-Erik/ Marc

11.00 – 11.30 Øvelse/trening, bruk av frivillige, vernebrenning Marc

11.30 – 12.00 Hva betyr dette for oss i Norge, hva er det viktig at vi forbereder oss på? Ove/Nils-Erik/ Marc

12.00 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 12.50 Informasjon om den nasjonale lederstøtteordningen Nils-Erik

12.50 – 13.10 Informasjon om støttesystemene, helikopteravtalen, hva som er viktig for 

helikopteret

Helitrans

13.10 – 13.30 Informasjon, bruk av media, forebyggende tiltak, forebyggendeforskriften. DSB, Suzanne

13.00 – 13.30 Oppsummering og veien videre DSB, Heidi 



Velkommen og hvem er vi? 



Klimautfordringer 

og ekstremvær får 

store konsekvenser 

og er grenseløse



Skogbrann som trussel 

 Større og nye områder trues

 Lengre «sesong»

 Større og farligere branner

 Beredskapen må styrkes

 Vi må forebygge mer  - økt beredskap er alene ikke nok



Skogbranner -

utviklingen
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Utvarslet brannvesen til skog- og gressbranner 01.mai - 31.juli.



Ansvar og roller

 Kommunalt ansvar å håndtere skog- og andre utmarksbranner

 Sivilforsvaret, Forsvaret og andre - bistand etter anmodning

 Politiet bistand eller leder - avhengig av type hendelse

 Statens skogbrannhelikopter - bistand 

 Lederstøtte følger statens skogbrannhelikopter - bistand
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Statens skogbrannhelikopter

 Konkurranse etter lov om offentlig anskaffelser

 DSB administrerer kontrakten

 2 årig kontrakt med Helitrans AS

– Kan leie inn andre 

 Hovedredningssentralen gir innsatsordre



Lederstøtteordning

 Avtale med Rogaland brann og redning IKS

 Personell fra flere brannvesen

 110 Sør-Vest

– varsler lederstøtte

– tildeler skogbranntalegrupper



Sivilforsvaret

 Vår viktigste sivile forsterkning

 Motiverte ansatte og mannskaper

 Vant til å bistå ved store hendelser

 Avgjørende for godt resultat



Skogsnæringen

 Forsikring og skognæringen tar ansvar

 På 2 måneder - gjennomført 3 timers 

kurs i brannvern for 650 entreprenører

 970 beredskapspakker er delt

o Skogbrannsmekke
o Vanndunk - 25 l
o Vannkanne med spredehode
o Spade / hakke



Frivillige og småflyklubbene

 Overvåkning

 Skaffe oversikt – ta med brannbefal

 Peke ut vei inn mot brannsted

 Bistod også i Sverige i sommer



Andre frivillige

 Organiserte og uorganiserte

 Bønder med redskap

 Skogeiere og entreprenører

 Ansvar, HMS og kompetanse
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Skogbrannhåndtering i Spania hva er det viktig at 

Norge forbereder seg på med klimaendringer og 
risiko for større branner. 



Øvelse/trening, bruk av frivillige, vernebrenning

Hva betyr dette for oss i Norge, hva er det viktig 

at vi forbereder oss på?



Informasjon om den 

nasjonale lederstøtteordningen 



Informasjon om støttesystemene, helikopteravtalen, 

hva som er viktig for helikopteret



Hva er viktig for å utnytte 

skogbrannhelikopteret best 

mulig?



Informasjon, bruk av media, forebyggende tiltak, 

forebyggendeforskriften.



«Skogbrannsesongen 2018»



Et flertall av befolkningen opplever at de 

fikk tilstrekkelig informasjon om 

skogbrannfaren fra myndighetene

60%





Skogbrannfaren gjorde at veldig mange tok 

egne forholdsregler i sommer

72%



Vurdering av «bålforbud» og klart 

språk i forskrift om brannforebygging

• 824 utsendelser 

• 75 svar + noen etterslengere







Noen uttalelser

Som friluftsmenneske mener jeg et generelt lovforbud fritar meg retten til å ha et 

"kaffebål" i denne perioden. Med riktige kunnskaper så er et slikt bål ufarlig

Da §3 ble endret synes vi det var et viktig løft for 

friluftslivshensyn i loven. Vi tenker selvsagt på formuleringen 

«Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan 

medføre brann.» Dette er en fornuftig liberalisering, ikke minst for 

f.eks. grupper/skoleklasser som er på tur i regnvær. I tillegg skal 

vi huske på at 15.4 er en nokså vinterlig dato mange steder i 

landet. Vi har antatt at «…der det åpenbart ikke …» også betyr « 

… når det åpenbart ikke …». Vi foreslår at formuleringen « … 

når det åpenbart ikke …» vurderes brukt. Innskjerpningen som lå 

i tillegget «… eller annen utmark…» synes vi var forståelig og 

grei nok. 

Vi ønsker presiseringer for å 

fremme sunn fornuft, f.eks:

Hva er en tilrettelagt bålplass? 

Hvordan skal dette 

defineres/tolkes?

Hva er åpen ild? Hvordan skal 

dette defineres/tolkes?







Klart språk



Klart språk



Klart språk – topp



Klart språk – bunn



Forebyggendeforskriften § 3

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i 

nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i 

nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret

selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i 

nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret

selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. 

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.



Erfaringer fra 2018, oppsummering og 

veien videre



Foto: Arnfinn Frengstad

Kommunikasjon i Nødnett var viktig

Strategien sommeren 2018:
1. Brann- og redningsvesen – rask respons – stort ressurspådrag
2. Sivilforsvaret – tidlig varsling – nasjonal styring
3. Ny struktur på helikopterberedskapen – tettere på risikoen
4. Offensiv lederstøtte – nasjonale talegrupper og «ut på stedet»
5. Samvirkekonferanser på VTC og telefon – regi fylkesmannen
6. Offensivt i media – advare, informere og skape forståelse



Erfaring 

 Brann- og redningsvesenet - mer årvåkne

 Lederstøtte er avgjørende for effektiv helikopterinnsats

 Sivilforsvaret er tett på – uvurderlig forsterkning

 FM er koblet på – viktig for regional dialog og koordinering 

 Politiet bistår brann i håndtering

 Forsvaret har respondert – forsterke og vertsnasjonsstøtte

 Frivillige bistår – bønder og skogeiere er helt sentral støtte 



Erfaringer fra 2018 – utkast til rapport

 Er i ferd med å ferdigstille rapport 
hvor erfaringene fra 2018 er samlet.

 Det er beskrevet læringspunkter 
etter innspill fra 
førsteintrykksamlingen, møter og 
evalueringsrapporter som er tilsendt 
DSB. 

 18 læringspunkter som er 
identifisert og beskrevet i rapporten  
så langt

18 anbefalinger



Koordinering nasjonalt og regionalt  

 Samvirkekonferanser på nasjonale nivå

 Møter med skogbrannutvalget for 

informasjonsutveksling

 Fylkesmannen arrangerte samvirkekonferanser

– Erfarings- og meningsutveksling

– Fellesskap om aktuelle tiltak

– Spørsmål og diskusjon

Skogbrannutvalget



Skogbrannberedskap 2018 

Staten/DSB har avtale om bruk av helikopter ved skogbrann i kommuner. For å kunne få slik 
bistand må hver enkelt brannsjef/ leder 110 formidle følgende informasjon i sin organisasjon: 

Rekvirering 

Brannsjefen eller stedfortreder samt politimester kan anmode om bistand gjennom sin 110-
sentral. Oppgi fylke, kommune, stedsnavn samt koordinater. 

110-sentral utfører anmodningen og bistår brannvesen med skjemautfylling. 
– 110 sentral kontakter HRS på 51 64 60 00 der det i forkant er vurdert fare for tap av liv og 

helse, bebyggelse og infrastruktur til bruk for HRS sin prioritering. 

– Etter bekreftet tilgjengelighet kontaktes lederstøtten via Alarmsentral brann sør-vest 51 91 
85 85. 

– Alarmsentral brann sør-vest etablerer nasjonal skogbranngruppe for ledelse, helikopter og 
lederstøtte. 

Informasjon om skogbrann – forenklet budskap



Skjematisk skisse for rekvirering av 

skogbrannhelikopter



Forberedelse 
Brannvesenet plikter å sette inn bakkemannskaper som er kjent med hvordan brannslokking i skog/utmark skal gjennomføres i samvirke med 
helikopter. Videre må det innkalles tilstrekkelig med ressurser der Sivilforsvaret nevnes særskilt. Det må være en plan for bruk av helikopter og 
rullering av mannskaper. 

Kostnader 
Kostnader for helikopterberedskap rekvirert gjennom HRS-S dekkes av Staten. Er rekvireringen ikke gjort gjennom HRS-S, må rekvirent selv dekke 
utgiftene til helikopterstøtte. 

Huskeliste for brannsjef/stedfortreder 
Helikopteret har begrenset flytid (8 t). Planlegg innsats etter dette. Størst effekt er bruk av helikopteret tidlig på dagen. Det er også begrensninger 
vedr. dagslys og flyvning. Tenk potensiale for brannen og ikke nødvendigvis hva som er omfanget der og da. 

Etabler en plan for bruk av helikopter (slukking, rekognosering, flytting av ressurser). Etabler et rutekart som samsvarer med bakke/luft. 

Benytt ressursen lederstøtte som «sparring» for å få gjennomført en best mulig innsats. Lederstøtten overtar derfor ikke ledelse da dette følger 
nærhetsprinsippet. Lederstøtte kan også benyttes uten helikopterstøtte. 

Ha en plan for etterslukking og tilbakeføring av utstyr. Helikopteret vil normalt ikke kunne brukes. 

Sett deg godt inn i sikkerhetsrutinene for bruk av helikopter. 

Slokking av bygningsbrann 
Det er gitt åpning for bruk av helikopter for slokking av spesielle bygningsbranner/anlegg. Brannsjefen må gjennomføre en risiko- og slokke vurdering. 
Se instruks.

Linker til andre dokumenter



Skjema for rekvirering

 Forenklet skjema med 
mindre dere skal fylle inn.

 Det er likevel viktig at dette 
fylles ut og sendes.

 Kategorisering for 
prioritering er viktig hvis vi 
får mange branner 
samtidig.



Takk for oppmøtet og bidrag

Foto: Brannvernforeningen


