
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

Skogbranner 2000 Skogbranner 2000 –– 20052005
SenioringeniSenioringeniøør Even Skredsvigr Even Skredsvig



Statistikk skogbranner 2000Statistikk skogbranner 2000--20052005
ÅÅrr Produktiv skog (da)Produktiv skog (da) Uproduktiv skog (da)Uproduktiv skog (da) Antall Antall 

brannerbranner
20002000 293293 14261426

843843

12461246

90569056

846846

25262526

9999

20012001 5252 117117

20022002 957957 213213

20032003 368368 198198

20042004 323323 119119

20052005 926926 123123



Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

Skogbranner og Skogbranner og 
skogbrannslokkingskogbrannslokking
SenioringeniSenioringeniøør Even Skredsvigr Even Skredsvig



























Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

Skogbrannen i Stange/VSkogbrannen i Stange/Vååler ler ––
bilder, 2006bilder, 2006
SenioringeniSenioringeniøør Even Skredsvigr Even Skredsvig















Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

Skogbrann og Skogbrann og 
skogbrannvernskogbrannvern
Undervisning i bekjempelse av skogbrann Undervisning i bekjempelse av skogbrann 
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InnholdInnhold

Skogbrann ledelseSkogbrann ledelse

Skogbrann teoriSkogbrann teori

Skogbrann slokkemetoderSkogbrann slokkemetoder
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Ledelse av Ledelse av 
slokkeinnsatsenslokkeinnsatsen

Det er viktig at man bruker litt tid på å få oversikt over Det er viktig at man bruker litt tid på å få oversikt over 
området, opprett kontakt med skogeier så raskt som området, opprett kontakt med skogeier så raskt som 
mulig.mulig.

Opprett KO på en sikker plass som også er lett Opprett KO på en sikker plass som også er lett 
tilgjengelig, man må også ha oppmøte plass for tilgjengelig, man må også ha oppmøte plass for 
mannskaper og ressurser.mannskaper og ressurser.

Vurder mannskaps og ressursbehovet. Husk innkalling av Vurder mannskaps og ressursbehovet. Husk innkalling av 
ekstra mannskaper og ressurser vil ta tid.ekstra mannskaper og ressurser vil ta tid.

Del opp mannskapene i små lag, maks 10 pr lag inkl en Del opp mannskapene i små lag, maks 10 pr lag inkl en 
lagleder.lagleder.
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VindVind

Vindens styrke og retning har stor Vindens styrke og retning har stor 
betyning på brannens forforløp.betyning på brannens forforløp.

En stor skogbrann kan påvike En stor skogbrann kan påvike 
vinden.vinden.

Det er viktig og huskeDet er viktig og huske

at vinden kan snu.at vinden kan snu.
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Vern av bebyggelseVern av bebyggelse
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Etter brannenEtter brannen
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