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Kommunene er ansvarlige for Kommunene er ansvarlige for åå slokke skogbranner slokke skogbranner 
innen eget geografisk omrinnen eget geografisk områådede

Staten bistStaten biståår med ressurser ved store branner:r med ressurser ved store branner:
–– SivilforsvaretSivilforsvaret

–– SkogbrannhelikopterSkogbrannhelikopter

Kommunene bruker frivillige og bistand fra andre Kommunene bruker frivillige og bistand fra andre 
kommunerkommuner

Hva er situasjonen i dagHva er situasjonen i dag



Store skogStore skog-- og og 
lyngbranner lyngbranner -- erfaringererfaringer

Vestlandet utsatt for lyngVestlandet utsatt for lyng-- og krattbranner tidlig pog krattbranner tidlig påå vvåårenren

ØØstlandet (Telemark, Buskerud og Hedmark) har hatt de stlandet (Telemark, Buskerud og Hedmark) har hatt de 
ststøørste skogbrannenerste skogbrannene

Sjelden store branner nord for Sjelden store branner nord for DovrefjellDovrefjell



Skogbranner  Skogbranner  -- et stort problem?et stort problem?

Vi har hatt tVi har hatt tøørke som har medfrke som har medføørt strt støørre skogbranner rre skogbranner 
noen ganger hvert tinoen ganger hvert tiåårr

SSåå langt har vi ikke hatt branner som har medflangt har vi ikke hatt branner som har medføørt rt 
dramatiske konsekvenserdramatiske konsekvenser

Vi kan Vi kan ååpenbart fpenbart fåå ststøørre utfordringer enn det vi har hatt rre utfordringer enn det vi har hatt 
ssåå langtlangt



UtfordringerUtfordringer

Vi har et potensial for langt Vi har et potensial for langt 
ststøørre branner enn det vi rre branner enn det vi 
forelforeløøpig har opplevdpig har opplevd

Konsekvensene av dette er at vi Konsekvensene av dette er at vi 
mmåå styrke oss i hstyrke oss i hååndtering av ndtering av 
store skogbrannerstore skogbranner



Svakheter i dag Svakheter i dag iftift store brannerstore branner

SvSvæært frt fåå brannvesen har erfaring i brannvesen har erfaring i åå hhååndtere store brannerndtere store branner

Manglende planverk i den enkelte kommuneManglende planverk i den enkelte kommune

Brannvesenene svake pBrannvesenene svake påå stabsetableringstabsetablering

Mangler felles ledelsessystemMangler felles ledelsessystem

Uklarhet om ledelse??Uklarhet om ledelse??



Hvilke forbedringer bHvilke forbedringer bøør vi fr vi fåå til?til?

Det bDet bøør bli fr bli fæærre brannvesenrre brannvesen

Dette Dette øøker erfaringsgrunnlaget, styrker ressursinnsatsen ker erfaringsgrunnlaget, styrker ressursinnsatsen 
og bedrer ledelsens forutsetninger for og bedrer ledelsens forutsetninger for åå kunne gjkunne gjøøre re 
raske og riktige grepraske og riktige grep

Utvikle et enhetlig ledelsessystemUtvikle et enhetlig ledelsessystem

Dette vil gjDette vil gjøøre det langt enklere re det langt enklere åå benytte ressurser fra benytte ressurser fra 
ulike organisasjoner ulike organisasjoner 



Forbedringer forts.Forbedringer forts.

Brannvesenet mBrannvesenet måå styrke styrke 

sin kompetanse psin kompetanse påå langvarige, langvarige, 

store hendelserstore hendelser

Bedre pBedre påå planverk og stabsetablering. Samarbeid med Sivilforsvaret planverk og stabsetablering. Samarbeid med Sivilforsvaret 
vil vvil væære hensiktsmessig.re hensiktsmessig.

Mobilitetstanken mMobilitetstanken måå modnesmodnes

Det mDet måå blir mer vilje til og kraft bak blir mer vilje til og kraft bak åå flytte pflytte påå nnøødvendige ressurser dvendige ressurser 


	Status og utfordringer i skogbrannberedskapen
	Hva er situasjonen i dag
	Store skog- og lyngbranner - erfaringer
	Skogbranner  - et stort problem?
	Utfordringer
	Svakheter i dag ift store branner
	Hvilke forbedringer bør vi få til?
	Forbedringer forts.

