
NYHETSBREV FRA SKOGBRAND

SKOGBRANNSESONGEN 2018,
SÅ LANGT...
Årets skogbrannsesong startet tidlig i mai. Den er fortsatt ikke avsluttet selv 
om regn de siste dagene har redusert faren betydelig mange steder. Pr 5. 
august har DSB registrert 1866 branner i inn- og utmark. Av dette ble ca 
800 branner registrert bare i juli 2018 (se fylkesfordeling nedenfor).

Skogbrand Forsikring mottar nå løpende nye 
meldinger om skogbranner som skal takseres 
og erstattes. Pr 15. august er det mottatt ca 70 
skogbrannskader. Det er for tidlig å vurdere 
erstatningsomfanget fordi få branner foreløpig 
er taksert. I tillegg til erstatning for brann
skader, dekker også forsikringen kostnader 
til pålagt vakthold etter brann. For mange 
skogeiere kan denne kostnaden raskt over
stige erstatningskostnaden for selve skaden.

Karakteristisk for årets sesong er mange små 
branner. I Sverige har de også hatt mange 
branner, men flere av dem har vært store. Det 
kan være flere årsaker til forskjellene mellom 
landene.

GOD BEREDSKAP MED EFFEKTIV  
OG RASK SLOKKEINNSATS
Sommerens branner har vært raskt opp daget 
og brannvesenet har mobilisert med tilstrekk
elige ressurser tidlig. Dette er i tråd med 
“Johnsensutvalgets” anbefalinger etter Fro
landsbrannen i 2008. Et viktig poeng her var at 
skogbranner må slukkes tidlig, før de blir store.

Norge har denne sesongen hatt veldig god 
helikopterberedskap ledet av DSB, med 22 
tilgjengelige helikoptre på det meste. I tillegg 
til god kapasitet, har Norge en lederstøtte

ordning som trer i funksjon når ansvarlig 
brannsjef rekvirerer helikopterbistand. 
Lederstøtten skal sikre effektiv utnyttelse 
av helikopterbistand og gi råd til ansvarlig 
brannsjef under slokkearbeidet. Effektiv 
slokking forutsetter god balanse og koordi
nert innsats mellom mannskap på bakken 
og aktive helikoptre. Lederstøtten består av 
brannsjefer med erfaring fra og kompetanse 
innen skogbrannslokking. Tilsvarende ordning 
finnes ikke i Sverige. 

Brannvesenet har i sommer fått god støtte 
av sivilforsvaret i sitt arbeid. I juli var sivilfor
svaret aktive i 102 hendelser og la ned 
nesten 55000 timer, som er ny rekord for 
en måned. Sverige avviklet sitt sivilforsvar 
for flere år siden, og mangler derfor denne 
viktige ressursen.
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ANTALL BRANNER I JULI 2018

Gress og innmark Skog og utmark
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GOD BEREDSKAP OG EFFEKTIVE RUTINER 
INNFØRT AV SKOGNÆRINGEN DENNE 
SOMMEREN
Skognæringen har tatt ansvar denne sesong
en og innført rutiner som har bedret bered
skapen og redusert brannrisikoen ved skogs
drift, til tross for blodrød skogbrannindeks 
mange steder. Nye rutiner ble anbefalt i et 
bransjesammensatt prosjekt høsten 2016 på 
initiativ fra Skogbrand Forsikring.

Glommen Skog implementerte skogbrann
forebygging i sitt ISO 14001 system vinteren 
2018. Flere skogorganisasjoner har fulgt etter 
denne våren og sommeren.

HOVEDELEMENTER I BEREDSKAPEN
Alle entreprenører skal gjennomføre 3 timers 
skogbrannkurs i regi av brannvesenet. Det er 
gjennomført kurs for ca 700 entreprenører 
denne sesongen. Kursene er gjennomført av 
brannvesenet i Telemark, Drammen, Halling
dal og MidtHedmark.

Alle skogsmaskiner skal ha beredskapspakke 
montert. Utstyret skal sikre at entreprenørene 
selv kan slukke mindre branner. Utstyret har 
vært i aktiv bruk denne sesongen. Skogbrand 
Forsikring har til nå delt ut ca 1000 bered
skapspakker bestående av:

• Skogbrannsmekke og spade eller hakke
• 25l vannkanne og kanne med spredehode

Samråd skal gjennomføres på drifter i skog
brannsesongen. Samråd initieres av entrepre
nør, og skal være en strukturert samtale med 
oppdragsgiver, ofte en skogbruksleder. Her 
diskuteres brannrisiko for driften og nødven
dige tiltak for å redusere risiko. Samrådet 
skal dokumenteres og det skal avtales tid for 
nytt samråd. Dette er et tiltak vi har hentet 
fra Sverige, hvor det ble innført etter brannen 
i Västmanland i 2014 der ca 140 000 da 
skog brant.

Det er viktig at skognæringen tar ansvar i 
brannsesongen med gode rutiner og høy 
beredskap. Dette sikrer at drift kan gjennom
føres selv i perioder med ekstra høy skog
brannfare. Både skogeiere, entreprenørene 
og hele verdikjeden er avhengig av løpende 
drift og tømmerflyt. Det er i tillegg viktig å 
synliggjøre næringens eget arbeid for allmen
heten og beredskapsaktørene. Dette styrker 
næringens omdømme og skal være et viktig 
supplement til god offentlig beredskap.

Denne sommeren har så langt vist at både 
næringens og den offentlige skogbrannbered
skapen har fungert godt!
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