
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Skogbrannseminar Gjensidige Oslo 
 
 
Notat: 
 
Informasjon om Gjensidige og bygget ved Odd Rød 
Gjennomgang av dagens program 
 
 
Orientering ved leder Ole J. Hansen 
CTIF ble stiftet i Paris 1900 Den internasjonale brannorganisasjon 
Ca 50 medlemsland med flere firmaer som er knyttet til. 
 
Geir Maller: Skogbrann ved Lisætra i Stange kommune 
  Utfordringen ved denne brannen 
  Stort område som brenner, ca 3500 dekar hvor 1980 dekar var produktiv skog
   
De som var med under skogbrannen: 
  Brannvesenet i Nord Odal 
  Midt Hedemark brannvesen 

Sivilforsvaret 
Frivillige fra Rena Leir 
Lokal gruppe fra Røde Kors Hjelpekorps 
Romedal og Vallset bondelag 
Skogeier Romedal Allmenning 
 
Helikoptrene sin innsats var utslagsgivende for resultatet. 
Foreleser mener at det må etableres en støttestab ved store skogbranner. 
Lage ny skogbrannplan med fokus på ledelse og avtaler med sammar-
beidspartnere. 

 
Jan Roger Sæter: 
 

Informasjon om siv distriktet Hedmark, med info om antall kommuner som lig-
ger under distriktet. 
Kostnader for det lokale sivilforsvar etter innsats under sommerens skogbran-
ner beløper seg til ca 2,2 mill 
Forbedringsområder er ledelse, samband, utstyr, kartverk,m,m 
Skryter av det gode samarbeid med flere andre instanser. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inge Fjallestad: 
   
  Skal skogbranner slukkes?’ 
   Ja, men det skal vurderes hvordan og hvorledes 
   Taktiske hensyn, tilgjengelige ressurser 
   Hvem skal betale? Skogeier, kommuner (brannvesen), eller staten? 
 
 
 
 
Even Skredsvik: 
  Bruk av skogbrannhelikopter 
  Kort intro om skogbranner i Norge. 
  Bilde av skogbrann helikopteret 
  Viktig og følge prosedyreskriv sendt ut fra DSB 
  Redde produktiv skog, før noe annet. 
 
Finn Mørch Andersen: 
   
  Status og utfordringer i skogbrannberedskapen. 
  Ikke noe stort samfunnsproblem 
  Kommunene er ansvarlig for å slokke skogbranner. 
  Staten vil strekke seg langt for og bistå der hvor ressursene trenges mest. 
  Svært få brannvesen har for liten erfaring til og kunne takle store branner. 
   
  Hvilke forbedringer bør vi få til? 
 
  Det bør bli større brannvesen. 
  Utvikle et enhetlig ledelsessystem. 
  Brannvesenet må styrke kompetansen på langvarige, stor hendelser. 
  Mobilitetstanken må modnes. 
 
Odd Rød: 

Oppsummering, hvor det ble gitt utrykk for at denne samlingen var verdifull for 
oss alle.  
CTIF vil prøve seg på lignende samlinger ved seinere anledninger, med tema-
er som er aktuelle for mange av de samme deltakerne. 
Det var 42 deltakere m/forelesere tilstede, fra sivilforsvar, brannvesen, forsik-
ring og offentlig myndighet. 

   
   
   

 
   
 


