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08.1 Tre samtidige skogbranner 

 

Endringer i risikobildet 

 

Klimaendringer. 

Klimaendringene vil gi økt fare for skogbrann. Klimaforskerne mener årsnedbøren blir 

høyere i hele landet, men det blir varmere og tørrere i skogbrannsesongen på 

forsommeren. Dette er dokumentert i en egen rapport fra Meteorologis institutt (MET 

report nr. 25/2014). Antall dager med skogbrannfare forventes doblet i skogstrøk på 

Østlandet og øker ytterligere i Trøndelag i perioden 2071- 2100. 
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Ny brannforskrift - bålforbud. 

Forskriften ble endret 1. januar 2016 med følgende formulering: "Det er likevel tillatt å 

gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Denne formuleringen oppfattes 

av allmennheten og friluftsorgnasjonene som en reell oppmykning slik Facebook-innlegg 

fra DNT og UT.no under illustrerer. 

 

 
 

Også lokalt brannvesen i Nærøy har samme oppfatning og beskriver det nå som et 

"delvis bålforbud" hvor kaffebål er fint hvis det er trygt. 

http://brann.kolvereid.no/2018/04/09/balforbud-uten-tillatelse-i-tiden-15-04-15-09/ 

 

Vår vurdering er at en oppmykning av det generelle bålforbudet i forskrift om 

brannforebygging § 3, vil gi flere bål i skogbrannperioder med tilhørende økt risiko for 

branner. 

 

Risikoen for skogbranner vil etter vår vurdering være økende både som følge av at 

klimaendringene og som følge av den oppmykningen av det generelle bålforbudet.  

Tiltak 

Ved økende risiko er det behov for styrking av forebyggende tiltak. Under har vi listet 

forslag til tiltak: 

 

Vurdering og evaluering av ny tekst i brannforskriften. 

• Ny formulering gir uklare signaler til allmennheten. Hvis intensjonen med 

endringen er reell oppmykning bør trolig formuleringen "generelt forbud" fjernes. 

Da er det opp til hver enkelt å vurdere risikoen. Hvis intensjonen ikke er 

oppmykning bør formuleringen om at det er "tillatt å gjøre opp ild det det 

åpenbart ikke kan medføre brann" fjernes. 

 

• Vi mener det er mest fornuftig å opprettholde det innarbeidede forbudet mellom 

15. april og 15. september. 

 

Styrket informasjon til allmenheten. 

• Hvis oppmykningen av forskriften opprettholdes ser vi behov for styrking av 

informasjonsarbeidet mot allmenheten. Det er viktig at allmenheten får bedre 

kunnskap om brannrisikoen og gjøre gode vurderinger på egen hånd. 

 

• Som et ledd i styrket informasjon bør skogbrannindeksen videreutvikles og 

synliggjøres bedre for allmenheten. Det bør være flere målepunkter og vind bør 

http://brann.kolvereid.no/2018/04/09/balforbud-uten-tillatelse-i-tiden-15-04-15-09/
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inkluderes i indeksen. I tillegg bør den framstilles på oversiktlige kart som gjøres 

enkelt tilgjengelig på nett. Dette kan gjøres etter modell fra den  

 

• Beredskapsaktørene bør samarbeide med skognæringens aktører i arbeidet med 

styrket informasjon til allmenheten. 

 

Styrket opplæring i brannvesenet 

• I takt med økende risiko er det viktig å styrke skogbrannkompetansen i 

brannvesenet. Dagens lederstøtteordning virker godt organisert, men kompetansen 

bør formidles effektivt og rimelig til alle brannvesen i skogbrannområder så lenge 

brannledelsen er et kommunalt ansvar. 

 

• Vi foreslår evaluering og videreutvikling av dagens opplæringsopplegg med vekt 

på kompetansekrav, organisering og kostander. 

 

 

Med hilsen for Norges Skogeierforbund 

 

Hans Asbjørn K. Sørlie 

 

 


