Retningslinjer for maskinell skogsdrift og markberedning
i skogbrannsesongen 2019
Bakgrunn
Skognæringen er en viktig næring for sysselsetting og verdiskaping nasjonalt og lokalt.
Næringen er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året. Vedlagte
retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan
gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor.
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom brannvesenet,
skogeierorganisasjonene DSB og Skogbrand Forsikring. Indeks for skogbrannfare ses
på www.yr.no og er utarbeidet av meteorologisk institutt.

1. Generelt
• Skogbrann, også små tilløp meldes umiddelbart til brannvesenet på 110.
• Bålbrenning er forbudt i perioden 15/4-15/9.
• Røyking er forbudt i skogen i perioden 15/4-15/9 og i andre perioder når det er
skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk.
2. Grønn og gul - liten fare og fare (indeks 1-60)
• God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold.
• Tømmerkjøper og entreprenør skal planlegge og tilrettelegge for drifter med lavest
skogbrannfare.
• Entreprenøren skal ha gjennomført 3 timers skogbrannkurs i regi av brannvesenet.
• Skogsmaskiner i drift skal ha påmontert beredskapspakke bestående av
skogbrannstryker, fylt vanndunk på 25L, spredekanne og spade/hakke.
3. Oransje - stor fare (indeks over 60)
• Entreprenørene gjennomfører samråd med tømmerkjøper som grunnlag for
risikovurdering og sikringstiltak. Samrådet skal dokumenteres og tid for nytt
samråd skal avtales i forhold til skogbrannvarsel framover.
Risikovurdering
o Mobildekning.
o Adkomst og vanntilgang ved behov for brannslokking.
o Spredningsrisiko, vindforhold, nærhet til bebyggelse eller offentlig
infrastruktur.
o Forhåndskontakt med brannvesen.
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Sikringstiltak
o Bruken av belter/kjettinger.
o Tilpasning av driftsopplegg.
▪ Prioriter granskog og fuktige områder.
▪ Unngå tørr og blokkrik furumark.
▪ Unngå sør- og vestvendte lier med mye tørt materiale i skogbunnen.
▪ Tidsbegrenset kjøring på morgen, dag eller natt.
o Vakthold.
o Vanning av utkjøringsveier.
o Flytting eller stopp av aktivitet.
4. Rød - ekstremt stor fare (indeks over 150)
• Tidligere forholdsregler gjelder
• Samrådet vurderer nye tiltak i forhold til risiko på stedet. Dette kan være:
o Utplassering av flyttbar vannkilde (1000l fat) der lokal vannkilde ikke er
tilgjengelig.
o Tilgjengelighet på enkle pumper og slanger separat eller i tilknytning til
flyttbar vannkilde.
o Kontakt med lokalt brannvesen om sikringstiltak og bistand til påfylling av
flyttbare vannkilder.
• Brannvesenet skal forespørres om de vil delta i samrådet eller ha kopi av
samrådsskjemaet. Risikovurdering og sikringstiltak skal framgå. I tillegg skal
følgende opplysninger omfattes:
o Mobildekning og nummer til kontaktpersoner.
o Nøyaktig posisjon på drift.
o Utstyr og personer som entreprenør og kjøper kan bidra med ved brann.
o Adkomst og vanntilgang.
• Markberedning gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak i samråd med
brannvesenet må eventuelt være gjennomført.

