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1. Innledning
Skogbrand gjennomførte i 2013/2014 et større prosjekt om skadeforebygging og beredskap sammen
med flere sentrale skogaktører. Foreliggende rapport er resultat av delprosjekt 4 under
hovedprosjektet "Stormskader, skogbehandling og beredskapsplaner".
Prosjektet er finansiert av Statens Landbruksforvaltning, Skogtiltaksfondet og Skogbrand. Formålet
har vært å komme med innspill til innhold og struktur i beredskapsplaner for skogbruket ved stormkatastrofer. Innspillene kan i neste omgang benyttes som grunnlag for å lage konkrete
beredskapsplaner.
Arbeidet er utført av en prosjektgruppe bestående av:
 Per Skaare, Glommen Skog
 Ivar Stuve, Representerte i starten Viken Skog (prosjektleder)
 Ingunn Kjelstad, Sogn og Fjordane Skogeigarlag
 Erling Bergsaker, Norskog
 Harald Nymoen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 Hans Asbjørn Sørlie, Statens Landbruksforvaltning
 Kjetil Løge, Skogbrand Forsikring

2. Bakgrunn
Etter ”Dagmar” i 2011 ble det tydelig at beredskapen i norsk skognæring ikke var på et
tilfredsstillende nivå. Beredskapsplaner fantes i liten grad hos utøvende aktører, det tok lang tid å
estimere skadeomfanget og informasjon til aktuelle målgrupper var ikke forberedt eller koordinert.
God beredskap er avgjørende når store katastrofer inntreffer. I Sverige blåste stormene «Gudrun» og
«Per» ned mer enn 90 millioner m3 i 2005 og 2007, med store konsekvenser både menneskelig og
verdimessig.
Etter at arbeidet med beredskapsplaner startet høsten 2013 har Norge og Sverige opplevd 4 stormer
med omfattende skogskader:





”Hilde” blåste i slutten av november ned 200.000m3 i Nord-Trøndelag/Nordland og 3.5
mill.m3 i Norrland i Sverige
”Simone” blåste i slutten av november ned 1,5-2,0 mill.m3 i Götaland
”Sven” blåste medio desember ned 7-800 000m3 i sør Sverige
”Ivar” blåste medio desember ned 2-300 000 m3i midt Norge og 6,5 mill.m3 i midt Sverige

Med et varmere og våtere klima må vi ta høyde for at stormer med skadeomfang på ti ganger
Dagmar kan inntreffe. Det tilsvarer skader på 10-15 mill m3 tømmer. Det er avgjørende at sentrale
offentlige og private organisasjoner samarbeider godt og har avklart roller og ansvar hvis en slik
situasjon skulle oppstå. Kapasitet til drift, lagring, transport og avsetning må disponeres der behovet
er størst, og næringen må samarbeide tett med myndighetene for å tilpasse og sikre nødvendige
rammebetingelser.
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Figur 1. Skader ved ulike hendelser i Europa fra 1850 til 2010 – vindskader med blå farge (Efi 2010)

Figur 1 viser utviklingen i biotiske og abiotiske skogskader fra 1850 og fram til i dag. Stormer utgjør
cirka 50 % av samlede skader og viser en klart økende tendens. Dette skyldes ikke kraftigere stormer i
perioden, men er et resultat av økende volum i Europeiske skoger i kombinasjon med en
skogbehandling som gjør skogen mer risikoutsatt.
Skadeomfang og samfunnseffekter (kilde DSB-rapport 2013):
Nyttårsorkanen på Nordmøre i 1992 tok ett menneskeliv og er en av tidenes største naturkatastrofer i
Norge målt i tapte verdier. Orkanen skadet 50 000 til 60 000 bygninger, og det var også betydelige
skader på infrastruktur, kulturminner, havbruksanlegg og ikke minst på skog. Bortfall av elektrisk kraft
ga betydelig driftstap for næringslivet, og kriselignende provisoriske energiløsninger ble enkelte steder
tatt i bruk i lang tid. Det økonomiske tapet er anslått til vel to milliarder kroner, når egenandeler og tap
ved driftsproblemer er holdt utenfor.
Naturskadeerstatningene etter Dagmar ble anslått til 876 millioner kroner. Kraftforsyningen ble rammet
og til sammen 570 000 kunder mistet strømmen, hvorav 35 000 var uten strøm i over et døgn.
Stormen førte i tillegg til bortfall av Internett og fast- og mobilnett for mange tusen kunder. Det var
redusert dekning i deler av nødnettet i Akershus og Buskerud som følge av strømutfall. Dagmar
skapte også store problemer på veiene og i kollektivtrafikken. Mange hovedveier og mindre veier ble
stengt, ferjer var ute av drift og hele eller deler av flere jernbanestrekninger ble stengt. Dette medførte
ekstra utfordringer både for nettselskapenes opprydning og feilretting, og for kommunenes håndtering
av hendelsen.
Stormen Gudrun i januar 2005 omtales som den mest ødeleggende stormen som har rammet
Skandinavia i moderne tid. I Sverige, som ble hardest rammet, omkom 18 personer. Omtrent 730 000
innbyggere mistet strømmen, og store skogsområder ble ødelagt. Kostnadene som stormen påførte
næringsliv og offentlig sektor er anslått til ca. 20,8 milliarder kroner.

På bakgrunn av er erfaringer etter Dagmar og klimautfordringer framover er det behov for bedre
stormberedskap enn det skogbruket har i dag. Vi må være bedre forberedt hvis en virkelig stor
stormkatastrofe skulle ramme nasjonalt og regionalt. Hvis katastrofen rammer gjelder det ikke bare å
sikre næringens verdier. Viktigere er det å ta vare på liv, helse og samfunnskritisk infrastruktur. Også
her vil skognæringen stille med ressurser og kompetanse, og ha en sentral rolle.
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3. Status og erfaringer etter ”Dagmar” i Norge
Prosjektet gjennomførte samtaler med sentrale aktører som var berørt av stormen Dagmar. Dette for
få et dekkende bilde av kriseberedskapen før stormen, hvordan organisering og ressursbruk fungerte,
og hva som er evaluert og endret etter stormen. Dagmar rammet flere geografiske områder, skadet
ca 1,5 mill m3 tømmer og berørte mange skogeiere.
Et slikt skadeomfang var mulig å håndtere regionalt. I skogstrøkene på Østlandet var det kapasitet
nok både på transport, drift og avsetning. Opprydningen ble gjennomført i rimelig tid og på en
tilfredsstillende måte. På Vestlandet gjorde mangel på ressurser opprydningsarbeidet krevende, og
mye tømmer ligger fortsatt igjen i skogen.
Det fantes, og finnes, få konkrete beredskapsplaner i skogbruket og svært få aktører har slike innbakt
i KS-systemene. Det som tidligere var distribuert fra Norges Skogeierforbund var lite kjent og ble ikke
brukt for organisering og planlegging av opprydningsarbeidet.
Landbruksdirektoratet har en beredskapsplan som omfatter flere aktuell skadeområder på skog.
Stormdelen av planen inneholder relevante beskrivelser, men bør konkretiseres på tiltakssiden.
Landbruksdepartementet har også beredskapsplaner som omfatter flere skadeområder. Prosjektet
ikke har fått tilgang til disse planene.
Tiltak og organisering ble løst med tilgjengelig mannskap, maskiner og utstyr. Tømmermarkedet
1.halvår 2012 ble i hovedsak håndtert innenfor inngåtte salgsavtaler med industrien. Det er noe ulik
oppfatning om presisjonsgrad på berørt volum. Noen aktører synets de traff godt mens andre har
motsatt oppfatning. Det kan være ulike forventninger til resultatene samt at skadene var av ulik
karakter og vanskelighetsgrad i forskjellige geografier.
Årsaken til at opprydning etter Dagmar fungerte godt kan tilskrives handlekraft og lokalkunnskap hos
nøkkelpersonell i omsetningsorganisasjonene. Personene som skulle handle i slike kriser, tok ansvar.
De fleste aktørene var lokalkjente og hadde lang erfaring med skogfaglig arbeid.
Flere aktører har i ettertid etterlyst en overordnet plan som tar høyde for risikoen ved en framtidig
storm med betydelig større skadeomfang enn det vi har sett til nå. Det pekes særlig på
logistikkutfordringer, tilgang på maskiner og utstyr, samt avsetning av tømmer innen rimelig tid.

4. Beredskap i Sverige og Finland
Sverige har vært rammet av flere store stormer på 2000-tallet. Særlig var ”Gudrun” i 2005 og ”Per” i
2007 omfattende med skadet volum på over 80 millioner m3. I norsk målestokk er dette enormt og
tilsvarer 8-10 års avvirkninger. Siden 2005 har svenskene evaluert, diskutert og nedfelt nye rutiner og
grep i stormberedskapen. Prosjektet har hatt dialog med blant annet Skogstyrelsen og Sødra Skog. I
februar 2014 besøkte prosjektet disse aktørene og fikk god innsikt i deres krisehåndtering.
I Sverige er det Skogsstyrelsen som har ansvar for nasjonal beredskap ved katastrofer som rammer
skog. Skogstyrelsen er en statlig myndighet underlagt Landsbygdsdepartementet. De har omfattende
arbeidsfelt med 1000 ansatte og 100 kontorer i hele Sverige. De har ansvar for praktisk utøvelse av
landbrukspolitikken, oppdrag fra regjeringen, rådgiving, informasjon, registreringer av skogfaglig art,
kurs og opplæring, og noe oppdragsvirksomhet. Fra 16.06.14 ble en ny rutine for beredskap ved
omfattende skader på skog etablert. Denne avløste versjon 1 av tidligere rutine som ble etablert
10.05.10. Ny rutine beskriver tiltak som skal settes i verk ved en krisesituasjon oppstått som følge av
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storm, brann, nedbør, sopp og innsekter. Stormdelen er den mest omfattende i rutinen og beskriver
tiltak og organisering både før og etter stormen. Rask skadekartlegging er sentralt i rutinen.
Skogsstyrelsen utfører selv taksering, men samarbeider tett med næringsaktørene før man går ut
med felles pressemelding om volumanslag. Skogsstyrelsen har kontakt med næringen gjennom egne
sektorråd. I rådene er målet at virkesaktører med 80% av volumet i berørte områder skal være
representert. I tillegg vil Skogsstyrelsen be om råd fra "Centrala skogsskyddskomiteen" i forhold til
skadeforebygging og begrensning. Denne komitéen er bredt sammensatt med representanter fra
forskning og skognæring.

Figur 2. Stormen ”Gudrun” i Sverige i 2005.

Skogsstyrelsen har testet ulike registreringsmetoder med laser og satellitt for å få gode volumanslag,
men har ikke funnet dette fullgodt til praktisk bruk. Det er ulike metoder for skadekartlegging i Sydog Nord-Sverige med bakgrunn i skoglige forhold og forskjellig kvalitet på veinettet. Registreringene
gjennomføres i stor grad manuelt i Syd-Sverige, med fastlagte rutiner for bilruter og forstlig skjønn på
nedblåst virke i m3/haa. De ulike rapportene samles i en standardisert rapport gjennom
linjeorganisasjonen til et helhetlig bilde. De hadde gode erfaringer med sammenheng mellom bruk av
meteorologiske forhåndsvarsel og faktiske skader i utsatte områder.
Prosjektet besøkte også Sødra Skog som er den største skogeierorganisasjonen i Sverige. Sødras
skogavdeling har en omsetning på 9 milliarder kr i tillegg til bredt eierskap i flere deler av
verdikjeden. De omsetter 15 mill.m3 tømmer og skogavdelingen har 1.000 ansatte derav 500 i felt.
Sødra er en så stor aktør i sin region i Sør-Sverige at de i stor grad styrer en stormkrise gjennom bruk
av egen organisasjon. Det er lite samspill med konkurrenter i virkesmarkedet ved stormkatastrofer.
Deres stormberedskap er gjennomgått og oppdatert. Innhenting av opplysninger om stormfelt volum
baserer seg på stikkprøvekontroll på et antall referanseeiendommer. Her registreres stormfelt volum
pr. haa med sortiments- og treslagsfordeling. Taksert medlemsareal skaleres så opp til volum pr.
distrikt. Dette ble kombinert med Skogstyrelsens modell med faste veiruter. Sammen dannet dette et
felles grunnlag for volumanslag som ble formidlet pressen.
De har utarbeidet flere «apper» til bruk på smarttelefoner der skogeier selv kan gå ut og registrere
og punktfeste vindfall, som så sendes til en felles sentral i Sødra. Sødra har videre et stort apparat
innenfor informasjon og kommunikasjon, og gir ut egne tidsskrifter/brosjyrer knyttet til arbeidet og
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situasjonen etter stormer. Eksempelvis sendte de ut et 4-siders «storminfo» til sine medlemmer etter
«Simone». Ledelsen har også utarbeidet en oppdatert «stormperm» som omtaler organisering,
planer, råd og tiltak knyttet til storm i skog. De har videre tydelig fokus på transportbehov og
terminal- og mottaksplasser for tømmer etter storm. Sødra Skog hadde også et stort fokus på mulige
biotiske ettervirkninger av stormfellinger, med størst fokus på fare for oppblomstring av
barkbillepopulasjoner.
I Finland er det det Skogscentralen som er
ansvarlig for den nasjonale beredskapsplanen.
Skogscentralen er statlig og underlagt Jord- og
skogbruksministeriet. Deres rolle i
beredskapsarbeidet framgår av "Rädningslagen
(379/2011). I Skogscentralens "Beredskapsplan for
skogskador" fra 2013 beskrives mål for arbeidet,
nasjonal og regional organisering,
skadekartlegging, samarbeid med
interessegrupper og tiltak ved store skogskader.
Sentralt i organiseringen er nasjonal
beredskapssjef og beredskapsgruppe. Tilsvarende
organisering finnes regionalt. Her har
beredskapssjefen kontakt med skogaktørene og
ansvar for oppdatering av lister over aktører,
lagringsplasser, driftskapasitet og skogsarbeidere.
Figur 3. Sverige og Finlands organisering av beredskap

I både Sverige og Finland er ansvaret for beredskapsplaner tydelig forankret i departement og
underliggende direktorat. Planene er konkrete på direktoratets egen organisering og skisserer
aktuelle tiltak som skal settes i verk ved en stormkatastrofe. I Begge planene er behovet for kontakt
med næringen markert som viktig, men i begrenset grad konkretisert. I forhold til den
dokumentasjonen prosjektet har fått tilgang til fra norske myndigheter synes den svenske og finske
beredskapen å være langt bedre dokumentert og konkretisert. Behov for etablert kobling mot
næringsaktørene i både Sverige og Finland er trolig mindre enn i Norge. Næringsaktørene er færre og
langt større, og dette gjør kommunikasjon og koordinering enklere for ansvarlig myndighetsorgan.
Norsk skognæringen er preget av flere men mindre næringsaktører. Her vil behovet for koordinering
ved en omfattende katastrofe være lang større enn i våre naboland.

5. Risikovurdering
I Norge har det blåst ned ca 2 mill m3 tømmer de siste 3 årene. Hilde og Ivar rammet lenger nord enn
de kraftige stormene som tidligere har rammet Syd-Sverige, og skog i både Trøndelag og MidtSverige ble skadet. Med de klimaendringer forskerne anslår får vi økende skadeomfang framover.
Forskerne vet ikke om stormene blir sterkere eller kommer hyppigere, men været blir våtere og
mildere. Klimaendringer i kombinasjon med økende volumer og manglende ungskogpleie i norske
skoger vil øke risikoen for stormskader betraktelig.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut publikasjonen ”2013 nasjonalt
risikobilde”. Publikasjonen skisserer 17 risikoscenarier hvorav 7 beskrives som naturhendelser. For
7
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skogbruket er to typer hendelser viktige i beredskapssammenheng. Scenarioet ”Storm i indre
Oslofjord” og scenarioet ”Tre samtidige skogbranner”. ”Storm i indre Oslofjord” beskriver en kraftig
storm sørfra innover Oslofjorden en natt i oktober med vindkast opp i 34 m/s med en bredde på 2030 km. Skadene vil som det framgår av figur 4 være omfattende både for liv, helse og materielle
verdier. Dette er også områder på Østlandet med betydelige skogverdier og kubikkmasse.
Fra publikasjonen er følgende hentet:
”Klimamodeller viser liten eller ingen endring i gjennomsnittlige vindforhold i Norge fram mot år
2100. Men samtidig vil en tendens de kommende tiårene være noe økt sannsynlighet for kraftig storm
og orkan, også i områder som tidligere ikke har vært rammet av denne type ekstremvær, for eksempel
Oslofjordregionen. Det kan forekomme tilfeller med sterk vind fra uvanlige vindretninger.”
” En storm i dette området og med denne vindstyrken vil statistisk sett forekomme en gang i løpet av
50 år. Det vil ofte være sammenfall med kraftig nedbør, men sjelden med kraftig springflo. Det
beskrevne scenarioet forventes å inntreffe en gang i løpet av 100 år, dvs. at sannsynligheten
er 1 % for at det inntreffer i løpet av ett år. Det er en relativt hyppig hendelse blant de som vurderes i
Nasjonalt risikobilde (NRB) og faller inn under kategorien høy sannsynlighet (1 gang i løpet av 10 til
100 år).”

Figur 4. Fra Nasjonalt risikobilde 2013 fra DSB (Scenario storm i indre Oslofjord).
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På bakgrunn av skognæringens egne stormerfaringer de siste årene, forventede klimaendringer og
vurderinger i Nasjonalt risikobilde 2013, er det behov for et bedre planlagt og mer strukturert
opplegg for håndtering av store stormkatastrofer enn det næringen har i dag. Denne erkjennelsen er
utgangspunkt for prosjektets arbeid og prioriteringer.

6. Mål for beredskapsarbeidet
Erfaringen etter store stormkatastrofer i Europa de siste 25 år er betydelige tap av menneskeliv i
tillegg til store materielle skader på infrastruktur, eiendom og skog.
For skognæringen er det viktig å bidra i opprydningsarbeidet på en koordinert og rasjonell måte når
katastrofen inntreffer. På kort sikt vil liv, helse og samfunnskritisk infrastruktur være førende for
prioritering av næringens ressurser og innsats. Når samfunnsmessige behov er dekket vil arbeidet
konsentreres om opprydning av stormskadet skog og sikring av skogverdier.
Mål:

 Bidra med ressurser og kompetanse for å sikre liv, helse og samfunnskritisk infrastruktur
 Sikre skogverdier til beste for skogeierne og andre aktører i verdikjeden.

7. Viktige elementer i en beredskapsplan
Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det
brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, dvs. å håndtere og redusere
skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier eller
personskade/dødsfall. Beredskap omfatter tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som
planlegges iverksatt under ledelse av beredskapsorganisasjonen ved en hendelse, for å beskytte
personell, materiell og verdier.
Beredskapsplanen er en oppdatert plan med ansvar- og oppgavefordeling, handlinger og ressurser
for en slik beredskap.

7.1 Skadenivåer
Storm som rammer skog vil variere i omfang og intensitet. Det må påregnes at stormer med voldsom
styrke vil ramme flere nordiske land på samme tid. I slike tilfeller vil konsekvensene bli omfattende
fordi mange trenger de samme ressursene på samme tid, og tømmeret skal i sin tid inn i de samme
markedene.
Det foreslås å dele inn skadeomfanget etter en storm i tre nivåer. Inndeling i nivåer vil være
utgangspunkt for etterfølgende kriseorganisering og ressursdisponering. Selv om inndelingen angir
eksakte volumgrenser kan dette i praksis variere. En nasjonal krisegruppe bør ha ansvar for
kategorisering av stormen i forhold til retningslinjer og faktiske konsekvenser nasjonalt og regionalt.
Omfang i hver kategori (m3 stormfelt virke)
Kategori 1 –> over 5 mill. m3 – uavhengig av fylker
Kategori 2 –> 1-5 mill. m3 – flere fylker er berørt
Kategori 3 –> under 1 mill. m3 – begrenset geografi
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7.2 Kartlegging av skadeomfang.
Det er viktig å få oversikt over skadeomfanget raskt etter stormen, både i forhold til geografi og
volum. Skadeomfanget vil være førende for kriseorganisering og ressursplanlegging og -disponering.
Kartleggingen er viktig for skogbruket, men også for mediene og aktører med ansvar for å sikre
nødvendig infrastruktur knyttet til vei, tele og kraft.
Det finnes ulike metoder med varierende grad av nøyaktighet, kostnadsbilde og ressursbruk for
skadekartlegging. Følgende er lagt til grunn for vurdering av metoder:
Fase 1, 1-2 dager etter stormen:



Det er behov for grove overslag over skadeomfang i volum, samt avgrensing av berørte
arealer på fylkesnivå.
Overslagene skal benyttes som grunnlag for etablering av en kriseorganisasjon og for
informasjon til aktuelle medier nasjonalt og regionalt.

Fase 2, 1-2 uker etter stormen:



Det er behov for grundigere anslag over skadeomfang i volum for rammede geografier på
fylkes- og kommunenivå.
Anslagene benyttes til nærmere planlegging av ressursbehov og -disponering og for
informasjon til medier nasjonalt, regionalt og lokalt.

Vurderte kartleggingsmetoder i Fase 1.
Metode

Beskrivelse og vurdering

Risikomodell

 Metoden kombinerer skogbaserte risikokart med storminformasjon fra
Meteorologisk Inst. Modeller i Sverige og England er under utvikling.
 En velfungerende metode kan forutse skadeomfanget på skog i forkant av stormen.
Vurdering.
 Vi har ingen metode for norske forhold, men tilpasning av svenske og engelske
modeller er aktuelt. Utvikling av en norsk modell anslår Skog og Landskap til kr 5 mill.
 En utviklet modell kan også benyttes i ordinært skogbruk for prioriteringer i
skogbehandingen.
 Det etableres et opplegg basert på kjøreruter hvor lokale skogfunksjonærer deltar.
Hver person kjører ca 10 mil og gjør seg opp en oppfatning av skadeomfang i m3 pr da
i snitt på sin kjørerute.
 Innrapportering av anslag sentralt med påfølgende beregning regionalt og nasjonalt.
 Opplegget praktiseres av Skogsstyrelsen i Syd-Sverige og er benyttet under de siste
stormene der med tilfredsstillende resultat.
Vurdering.
 Dette er et enkelt, men ressurskrevende opplegg med mange involverte. Veitetthet
og skogkompetanse lokalt i Norge er varierende, og metoden kan trolig bare brukes i
begrensede geografier.
 Utvalgte skogeiere kartlegger skader på egne eiendommer. Omfanget rapporteres inn
sentralt og er grunnlag for beregninger regionalt og nasjonalt.
 Sødra Skog praktiserer metoden. Tall fra Sødra koordineres med tall fra
Skogsstyrelsen før de i fellesskap blir offentliggjort.

Bilruter

Referanseeiendommer
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Vurdering.
 Ressurskrevende metode ved at mange eiere må involveres og læres opp. Metoden
kan være aktuell i begrensede geografier hvor skogbruksaktivitet og eierstruktur er
godt tilrettelagt.

Vurderte kartleggingsmetoder i Fase 2.
Metode

Beskrivelse og vurdering

Fly
 Observasjon
 2d
 3d

 Fotografering i faste flyruter som en form for belte- eller linjetaksering og
etterfølgende billedanalyse koblet mot digitale skogplandata.
 Flyfotografering praktiseres av større bolag i Sverige, og erfaringer vil hentes inn fra
disse miljøene.
Vurdering.
 Metoden er godt kjent og praktisert tidligere. Den kan kombineres med en
risikomodell og med satelittkartlegging for styrket nøyaktighet.
 EU-baserte Sentinel-satelitter vil framover være i aktivitet. Frekvensen vil være 5
dager ved oppstart og 2,5 dager når parallelle satelitter er i gang. Dataene vil være
gratis, men det er foreløpig ikke testet om disse kan fungere i praksis til vårt formål.
Forskerne er likevel optimistiske og snakker om et paradigmeskifte framover for
denne teknologien.
 Det finnes også andre 3D og SAR-satelitter som kan benyttes som reserver ved
overskyet vær.
Vurdering.
 Den mest framtidsrettede metoden som på sikt vil gi god oversikt til håndterbar pris.
 Metoden er basert på skadevurdering basert på innkomne skadetall til Skogbrand.
Erfaringer etter Dagmar, Hilde og Ivar viser totalt skadeomfang etter få dager kan
estimeres basert på innkomne skademeldinger den første uka.
 Det er kun skader i forsikret skog som meldes inn, men totaltall kan estimeres basert
på forsikringsdekningen i berørte fylker.
Vurdering.
 Metoden er grov, billig, enkel og gir gode tall for stormer på størrelse med Dagmar,
Hilde og Ivar. Større katastrofer har Skogbrand ikke erfaring fra.

Satellittkartlegging

Skaderapportering
til Skogbrand

Det anbefales i etterkant av dette prosjektet å initiere et forprosjekt som grundigere klargjør
muligheter, forutsetninger, tidsperspektiv og kostnader ved de mest aktuelle metodene. I prioritert
rekkefølge bør følgende metoder inngå i vurderingen:




Satellittkartlegging med vekt på Sentinel 2
Risikomodell
Flytaksering som supplement til metodene over

Det bør i forprosjektet vurderes hvordan metodene best mulig kan kombineres for på en
kostnadseffektiv måte framskaffe skadeoversikter både etter 2-3 dager og etter 2-3 uker.

7.3 Kriseorganisering
Stormskader må håndteres etter alvorlighetsgrad. Oftest vil mange aktører bli involvert fordi store
stormskader rammer viktige samfunnsfunksjoner som veinett, strøm, telekommunikasjon, handel
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osv. Sterke stormer kan føre til at regjeringens kriseråd trer sammen, og at skogbruket, som andre
sektorer, må forholde seg til overordnede rammer for krisehåndteringen.
Som i annen kriseorganisering bør stormkriser løses på det laveste nivå som er forsvarlig. Dette
omtales som nærhetsprinsippet i krisearbeid. Videre legges det vekt på likhetsprinsippet som
innebærer at den organisering som benyttes under kriser skal være mest mulig lik den daglige
organisering.
Den sentrale krisehåndteringen
Regjeringen: Fatter politiske beslutninger om de overordnete mål og rammer for krisehåndteringen.
Kriserådet: Ivaretar og sikrer strategisk koordinering, blant annet mellom berørte departementer. Rådet har
fem faste medlemmer: regjeringsråden ved Statsministerens kontor samt departementsrådene i Justis- og
beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet og
Utenriksdepartementet. Rådet kan utvides ved behov.
Lederdepartementet: Justis- og beredskapsdepartementet skal være fast lederdepartement i sivile nasjonale
kriser, dersom Kriserådet ikke bestemmer noe annet. Ansvarlig for løpende strategisk ledelse av
krisehåndteringen. Rapporterer og fremskaffer beslutningsgrunnlag til Kriserådet og Regjeringen.
Krisestøtteenheten: Er permanent sekretariat for Kriserådet og skal støtte lederdepartementene. I en krise
bidrar Krisestøtteenheten med kompetanse i form av rådgivning og faglig bistand til lederdepartementets
arbeid med samordning og helhetlig sentral krisehåndtering.

Det finnes allerede beredskapsplaner for skogområdet på flere nivåer i det
offentlige. LMD og Landbruksdirektoratet ser behovet for forbedring av
beredskapsplanene, særlig i forhold til store stormskader.
Prosjektet har vurdert det lite hensiktsmessig å etablere en egen
organisasjon på siden av den offentlige. Ettersom beredskapsplaner allerede
finnes i det offentlige er det mer naturlig at næringen inviteres med der det
er behov. Tilsvarende modell praktiseres av myndighetene i Sverige og
Finland. Organisering og opprydning etter en stormkatastrofe på nivå med
det som er beskrevet i DSB's nasjonale risikobilde for 2013 er et offentlig
ansvar.

Figur 5. Myndighetenes organisering av beredskap.
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7.4 Kontakt og samarbeid med tilgrensende beredskapsaktører
Formålet med oversikten er å synliggjøre aktører som direkte eller indirekte har en rolle etter
omfattende stormskader på skog. Aktørene er både offentlige og private. For best mulig utnyttelse
av ressursene, og for å sikre rask iverksettelse av de ulike fasene og tiltakene etter storm, er det
viktig at roller og ansvar er avklart på forhånd.
Oversikten omtaler de ulike aktørene, oppdrag og mandat i situasjoner knyttet til storm i skog. Den
aktuelle aktørens rolle er også kort skissert. Samspill mellom aktørene er avgjørende for å lykkes i
arbeidet.

7.4.1 Offentlige forvaltning
Aktør
Regjering og
lederdepartement.
Fylkesmannen
- Beredskap
- Landbruk
Kommunal
skogmyndighet.
Landbruksdirektoratet

Rolle
Beskrevet under kap. 6.3
 Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet i fylket.
 Grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor
sine geografiske grenser. Kan ha en rolle som informasjonsformidler
mot enkeltskogeiere.
 Fra SLF’s beredskapsplan for 2010 framgår følgende ansvar:
”SLF er selv ansvarlig for å vurdere sårbarhet og risiko innenfor eget
ansvarsområde, utarbeide og vedlikeholde sikkerhets- og
beredskapsplanverk og for å gjennomføre øvelser.
”SLF skal innhente og forberede informasjon til departementet i
forbindelse med krise- og beredskapssaker, bidra til kontakt og
samordning i forhold til fylkesmennene, og være kontaktledd på
direktoratsnivå for andre myndigheter og berørte parter i en
krisesituasjon.”

DSB – Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

 Under kriser skal DSB støtte Justis- og beredskapsdepartementet i den
samordningsrollen departementet har. DSB skal sammenstille og
analysere informasjon fra fylkesmennene, involverte etater og
internasjonale nettverk til Justis- og beredskapsdepartementet.

Infrastrukturaktører

 NVE, Statnett, energiselskaper, veimyndigheter, Jernbaneverket,
Kystverket og teleselskaper
 Eget beredskapsansvar for infrastruktur knyttet til energi, tele, kraft, vei
og jernbane.

7.4.2 Aktører i skogbruket
Aktør
Norges
Skogeierforbund

Rolle
 Koordinator mellom andelslagene og i arbeid med tilpasning av
rammebetingelser. Utøvende arbeid med informasjon internt og
eksternt.
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Norskog og
Nortømmer

 Delta i ledelsen av arbeidet på flere plan, både operativt med
opprydning og med intern kommunikasjon mot egne medlemmer.

Skogeierandelslagene

 Lede arbeidet på flere plan, delta operativt med opprydning og med
intern kommunikasjon mot egne medlemmer. Nøkkelpersonell er
skogbruksledere og underleverandører med hogstmaskiner, lassbærere
og tilsvarende utstyr.

SB-Skog

 Støttefunksjon ved å bidra med ressurser og kompetanse i operativt
arbeid.

Statskog SF

 Som landets største skogeier vil Statskog sannsynligvis selv være berørt
av en stor storm. De vil kunne bidra med ressurser og kompetanse i
operativt arbeid.

Skogeiere

 Operativt ansvar. Oppryddingsarbeid kan utføres manuelt og mange
kan bidra i en støttefunksjon med sin lokalkunnskap.

Bransjeorganisasjoner
og store
bransjeaktører
Skog og landskap

 Næringspolitisk arbeid, samt støtte for å løse markedsutfordringer og
virkesomsetning på best mulig måte.

Skogbrand

 Bistå skogeiere som er forsikret.

Skogkurs (SKI)

 Sikkerhetsopplæring av skogeiere og annet personell.

 Leverandør av fagkunnskap, herunder nøkkeltall og opplysninger, ikke
minst knyttet til analyser av skadeomfang og skadeområder.

7.5 Informasjon og kommunikasjon
En krisesituasjon vil utløse stor pågang fra media, skogeiere, leverandører, samarbeidspartnere og
forretningsforbindelser. Det er viktig at budskapene er tydelige, godt koordinert og støtter opp
under hverandre. Det må etableres en egen informasjonsstab med de viktigste aktørene som baserer
sitt arbeid på en allerede utarbeidet informasjonsstrategi. Nye medier vil gjøre at alle kan følge
utviklingen kontinuerlig. Dette skaper både utfordringer og muligheter. For å understreke
nyhetsinteressen for stormen Ivar, var det tidlig over 3 millioner oppslag på YouTube fra NRKs innslag
i Trøndelag.
De første dagene og ukene vil det være behov for en døgnkontinuerlig vakttjeneste eller krisetelefon.
Aktørene må holde tett og god dialog med egen organisasjon og sikre formidling av en omforent
situasjonsbeskrivelse på alle plan. Møter i egen organisasjon er viktig og vil skje lokalt.

14

Innspill til beredskapsplaner ved store stormer
Følgende modell kan være et utgangspunkt;

Målgruppe

Budskap

Kanal

Riksdekkende media (riks
TV, riksdekkende radio,
største avisene, offentlige
aktører ellers)

Korrekt og oppdatert informasjon om
status, skadebilde, konsekvenser og
tiltak

Internett, samtaler,
pressemeldinger, radio/TV
innslag,

Media som ikke er
riksdekkende

Korrekt og oppdatert informasjon om
status, skadebilde, konsekvenser og
tiltak

Internett, samtaler,
pressemeldinger, radio/TV
innslag,

Andre beredskapsaktører
(DSB/Sivilforsvar)

Korrekt og oppdatert informasjon om
status, skadebilde, konsekvenser og
tiltak

Møter, samtaler med
nøkkelpersoner, kriseråd,

Skogbransjen selv inkl.
eierorganisasjoner

Korrekt og oppdatert informasjon om
status, skadebilde, konsekvenser og
tiltak

Nettsider, møter,
arb.grupper, etablert
nettverk, særskilte
nyhetsskriv

Skogeiere og andre
berørte

Hva har skjedd, hva skjer videre,
hvem har ansvar, kontaktpersoner.
Sikkerhetsrutiner.

Krisetelefon (døgnåpen)
Internett, særskilte
nyhetsskriv fagtidsskrift,
møter, blogg, twitter ol.

Ansatte og
underentreprenører

Hva har skjedd, hva skjer videre,
hvem har ansvar, operativ
planlegging

Allmøter, andre møter,
intranett, internett,
rundskriv

Skogindustrien

Omfang skader, konsekvenser og
løsninger i fellesskap

Møter, samtaler

Operativt personell i felt
etter stormen

Fokus på sikkert arbeid, status på
skadene, organisering av arbeidet
inkl. ansvarsforhold

Møter, instrukser,
sikkerhetsprosedyrer

Allmenhet

Generell info, sikkerhetsforhold,
ferdsel, bransjens utfordr., «alt skal
bli som før»!

Media, informasjon, åpne
møter, skogvandring før og
etter

Ved naturkatastrofer er det fare for menneskeliv under og etter hendelsen. Faren for å bli rammet
direkte og indirekte av trær som faller er tilstede. Dernest vil områder bli isolert som følge av at
veinettet stenges og det må påregnes bortfall av sentrale funksjoner som el, tele og forsyninger.
Opprydningsarbeidet etter storm er svært farefylt og har krevd menneskeliv i flere tilfeller. De siste
års dødsulykker i skogbruket er alle knyttet til opprydning etter storm.
Allmenn ferdsel i områder med stormfelt virke som er delvis nede vil være livsfarlig. I urbane strøk
må man regne med ferdsel i områder med vindfall. Mange uerfarne skogeiere vil overvurdere egen
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kompetanse på et område som krever spesiell kunnskap for å unngå skader. Informasjonsbehovet er
stort.
Deler av arbeidet med liv og helse vil være plassert hos andre instanser (Sivilforsvaret/DSB, frivillige
hjelpeorganisasjoner, kommunale og fylkeskommunale kriseteam osv.), men også skogbruket må
påregne en aktiv rolle i både redningsarbeidet og den forebyggende fasen.
Følgende bør avklares i forkant:
 Infoplan med målgrupper, budskap og infokanaler
 Varslingsplakater og annet materiell
 Momenter for sikkerhet ved opprydding
 Aktuelle kurs og opplæringsmuligheter
 Lister over krise- og beredskapsinstanser og kontaktpersoner og nr./epost
 Aktører og modell for døgnåpen krisetelefon

7.6 Avvirkning, transport og lagring
En omfattende stormfelling med større volum enn en normal årsavvirkning, krever økte ressurser
både menneskelig og maskinelt. Trolig vil det samlet være tilstrekkelig kapasitet på hogstmaskiner,
lassbærere og transportapparat, men det kan være underskudd på spesialutstyr som taubaneredskap
i tillegg til dyktige skogsarbeidere. Det er mulig å flytte maskiner og utstyr på relativt kort varsel
innenfor landsdelene, men skal en få effekt av dette må kvalifisert personell følge med. Ikke minst vil
en slik krisesituasjon kreve erfaren ledelse på mange plan.
De områdene som mister kapasitet må være innstilt på fallende aktivitet og misfornøyde kunder i sitt
kjerneområde.
Det bør diskuteres rutiner for fremgangsmåte og rekkefølge i hvert enkelt oppdrag. Skogeierne
ønsker prioritet og må forventes å sette egen økonomi i fokus. Det samme vil gjelde andre aktører
som forventer ressurser fra skogbruket (vei, tele og strøm). Ved å prioritere feil risikerer en å benytte
driftsressursene lite optimalt, tape virkesverdier, bruke tildelte midler på feil sted og skape
frustrasjon hos alle ledd i kjeden.
Ved å etablere en midlertidig driftsorganisasjon underlagt en krisegruppe kan man komme frem til
gode løsninger der det tas hensyn til verdiene i sum.
Det er begrenset hva som kan gjøres i forkant, men noen store potensielle tømmerterminaler og
lagringsplasser bør være gjennomtenkt på forhånd. Arealene må være egnet med hensyn på alt
innenfor logistikk, bæreevne og vannløsninger. En hensiktsmessig størrelse på terminal lå på
100.000 – 450.000m3 etter Gudrun-stormen. Kostnadene til anlegging og drift lå i størrelsesorden 3035 kr/m3.
Ved store stormskader kan det være aktuelt å lagre tømmer over flere sesonger. Etter stormfellinger
i Europa (Tyskland, Frankrike, Sør-Sverige) tidlig på 2000-tallet ble tømmer overrislet i flere år.
Tømmeret hadde en tilfredsstillende kvalitet selv etter flere år, men var noe mindre attraktivt enn
ferskt virke bla pga. redusert lyshet i virket. Overrisling eller lagring av tømmer under vann kan føre
til utslipp i strid med bestemmelsene i vannforskriften. Dette bør avklares på forhånd på aktuelle
lagringsplasser.
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Avisoppslag i Sverige viser omfanget etter Gudrun;
Den 2,3 kilometer långa, 60 meter breda och 13 meter höga vedstapeln med omkring en
miljon kubikmeter virke var inte det enda lagret. Fortfarande har bara Vida 400 000
kubikmeter på andra håll. Skogsbolagen ännu mer.
Følgende bør avklares i forkant:
 Grov oversikt over organisasjonene med tilgjengelig utstyr og ressurser
 Hvilke avtaler gjelder ved store stormer
 Hvilke arealer og områder kan egne seg til lagring av store tømmervolumer

7.7 Marked og avsetning
Omsetningsorganisasjonene i skogbruket konkurrerer om salg av tømmer uavhengig av geografiske
grenser. Det samme er også i ferd med å utvikle seg på tømmerkjøpet fra skogeierne. Årlig
tømmeravvirkning i Norge på 8-9 mill.m3 virke skal omsettes i et internasjonalt marked som i stor
grad er prisgitt det skandinaviske og europeiske markedet. Det skandinaviske tømmermarkedet kan
grovt anslås til 150-200 mill.m3. En storm som skader 5-10 mill.m3 tilsvarer en snau årsavvirkning i
Norge, og vil sannsynligvis også berøre andre land. Dette får umiddelbart store konsekvenser for
virkesflyten og krever koordinert handling for å sikre verdier både for skogeier, omsetningsledd og
skogsindustrien. Uten felles koordinering står en i fare for individuelle løsninger som ikke
optimaliserer verdiene i sum. Vedtektene i andelslagene har en formulering om opptreden ved store
naturødeleggelser som storm. Der kan styret «pålegge andelseiere å redusere eller stoppe avvirkning
uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse
i tømmermarkedet».
Det kreves samhandling mellom berørte og uberørte områder for å sikre optimalisering av samlet
verdi. Spilleregler i slike situasjoner må avklares på forhånd.
Når en kritisk situasjon skal løses må leveranseavtaler med industrien sees i sammenheng og
revurderes. Det vil bli behov for å opprette nye kundeforbindelser i salget. Mulighetene og
begrensningen vil være sterkt påvirket av om det er underskudd eller overskudd i virkesmarkedet.
Følgende bør avklares i forkant:






Etablere og inngå avtale om overordnede spilleregler ved stormkrise i kategori 1. Avtalen må
sikre fleksibel ressursdisponering men samtidig sikre at aktører som avgir ressurser ikke får
uforholdsmessig økonomisk belastning.
Hvordan er salg- og kjøpsavtaler formulert med hensyn på store stormkatastrofer?
Hvilke industrikunder kan utøve fleksibilitet og tilpasse seg store omstillinger?
Hvilke kaianlegg egner seg for eksport av store volumer på kort tid, avtaler?

Partene er til daglig konkurrenter i tømmermarkedet og forhandler om priser og leveringsbetingelser
flere ganger i året. Det forutsettes at aktørene ser den samlede nytten ved å opptre med felles mål
etter en stormkatastrofe.
Det foreslås også å opprette en egen gruppe bestående av de største virkeskjøperne (Moelven,
Bergene Holm, Norske Skog) for dialog med en nasjonal krisegruppe.
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7.8 Offentlige rammebetingelser
Omfattende stormskader vil kreve ekstraordinære tiltak og betingelser. Hele systemet vil oppleve
stress og tidspress for å sikre verdier, betjene skogeiere og tjenesteleverandører. Tømmeret skal
raskt inn til eksisterende og nye kunder via jernbane, vei eller sjø. Det vil være nødvendig å fravike
bestemmelser i nasjonalt lov- og regelverk på mange plan for å sikre rasjonell opprydning og
virkesflyt til aktuelle markeder. Ett eksempel kan være at dagens ferskhetskrav på tømmer garantert
ikke lar seg overholde etter store stormfellinger, ett annet er nivået på tilskudd til drift i bratt terreng
gitt at Vestlandet rammes.
Aktuelle områder for tilpasning av rammevilkår;

Sak

Utfordring

Ansvarlig organ

Arbeidsbestemmelser, Best mulig utnyttelse av tilgjengelige
kjøre og hviletid
ressurser – behov for unntak fra
regler

Vegdirektoratet

Kjøretøyrestriksjoner,
aksellast

Best mulig utnyttelse av tilgjengelige
ressurser – behov for unntak fra
regler

Vegdirektoratet, statens vegvesen,
fylkeskommuner, kommuner

Veisøknader

Rask saksbehandling, økt
tilskuddsramme og/eller
omprioriteringer

Kommunen og Fylkesmannen

Lagring av tømmer,
vannrestriksjoner

Store tømmerlagre/ plassbehov,
avrenning, sikkerhet og risiko. Rask
saksbehandling.

Kommunen, fylkesmannen, MD

Tollsatser

Utvidet tilgang til flere tømmerbiler
og hogstmaskiner fra andre
regioner/land. Rask og smidig
saksbehandling.

Toll og avgiftsdirektorat

NMSK midler og
tiltaksområder

Omprioriteringer og økte rammer til
berørte områder. Rask
saksbehandling, dispensasjoner.

LMD/Landbruksdirektoratet/FM,
kommunen

Skogfondsordningen

Vurdere eventuell tilpasninger i
skogfondsordningen.

LMD/Landbruksdirektoratet

Sprøyting og lagring
av tømmer ved vei og
på lagringsplass

Unntak fra strenge restriksjoner på
tid og omfang, rask saksbehandling.

Kommunen, FM, MD

Miljøstandard

Må kunne tilpasses krisen for å ikke
bremse framdrift og riktig
ressursbruk.

Rådet Norsk
skogstandard/skogindustrien

(Nærings- og
miljøtiltak i
skogbruket)
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Ferskhetskrav på
tømmer, billeskader.
Industri, kvalitet på
virke

Unntak fra bestemmelser i dag som
hindrer lagring av tømmer i lengre
perioder

LMD/Landbruksdirektoratet/industri

Behov for tilpasning vil være avhengig av omfanget på skadene og situasjonen. En nasjonal
skogkatastrofe på 5-10 mill.m3 som følge av storm vil kreve langt mer tillemping enn en lokal
stormskade på noen hundre tusen m3. Det avhenger av skadeomfanget om rammene må fravikes
vesentlig eller fjernes, eller om det er tilstrekkelig med tillempninger.
Følgende bør søkes avklart i forkant:





Etablering av kontaktnett inkl. analyse av hva som kan skje - tallgrunnlag
Informasjon om hva en krise kan innebære for næringen
Gjennomgang av hvilke områder det vil bli aktuelt å jobbe med for å lette krisearbeidet
Analysere tilgjengelig nøkkelpersonell

7.9 Drifts- og markedsmessige spilleregler
Det bør på forhånd være enighet om spilleregler mellom sentrale aktører på områder som er kritiske
ved stormkatastrofer. I første rekke gjelder dette for tømmeromsetningen og for prioritering av
ressurser til avvirkning og transport. For å forankre og forplikte aktørene anbefales det å inngå en
intensjonsavtale der målsetting, omfang og spilleregler under krisen er beskrevet.
Følgende elementer er aktuelle for slike avtaler:





Formålet med avtalen – bidra med ressurser og kompetanse for å sikre liv, helse, samfunnskritisk
infrastruktur og skogverdier til beste for skogeierne og andre aktører i verdikjeden.
Når trer avtalen i kraft og varighet for avtalen - f.eks. over 5 mill. m3 vindfelt virke
Hvem berøres av avtalen - organisasjoner med virkesomsetning, transport- og driftskapasitet
Hvilke spilleregler skal gjelde – for virkesomsetning, drift, transport, økonomi, næringspolitikk og
andre områder med behov for fellesløsninger

7.10 Forberedende arbeid
For de fleste områder som er omfattet av beredskapsarbeidet forutsettes god forberedelse. God
forberedelse gir grunnlag for trening og rask reaksjon når katastrofen er et faktum. I tabellen under
er områder med behov for forberedelse oppsummert basert på gjennomgangen i tidligere kapitler.

Område

Tiltak

Aktører

Merknad

Værvarsel forvarsel

Risikoanalyse av utsatte
områder.
Varslingsplan fra
Meteorologisk Institutt
Utarbeide en overordnet
informasjons- og
kommunikasjonsplan
inkl. sikkerhets- og
varslingsmateriell

Skog og Landskap
Met.Institutt og
Skogbrand

Må utvikles
Avtale om forhåndsvarsling av ekstremvær
med fare for store stormfellinger

En nasjonal
krisegruppe.
Samarbeid
myndigheter og
næring

Hvem gjør hva og når. Målgrupper og
tiltak. Konkrete budskap formuleres.
Plakater trykkes opp. Pressemeldinger og
budskap i andre medier kan grovklareres

Info. og
komm.
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Marked og
avsetning

Avvirkning,
transport
og lagring

Økonomi

Adm. og
org.

Enighet om spilleregler
ved kriser i alle
kategorier

NSF, Norskog,
Statskog/SB skog,
MOE, NSI, BH

Oversikt over kaier og
utskipingsplasser

Tømmeromsetningsaktørene
Tømmeromsetningsaktørene

Oversikt over lagringsplasser, volum, tilgang og
entreprenørkapasitet.
Avtalers formuleringer
ved kriser
Diskutere omfang og
økonomiske ordninger
ved ulike skadeomfang
Oppdatert oversikt over
beredskapsansvarlig(E)

Off. ramme Behov tilpasninger i
betingelser rammebetingelser
Øvelse og
trening

Det gjennomføres en
øvelse i 2015

LMD/Landbruksdir
ektoratet,
Skogbrand og NSF,
Norskog
Alle aktører

Næringspolitiske
aktører i
skogbruket
Myndighetene i
samarbeid med
næringen

Intensjonsavtale på overordnet plan om
nye spilleregler i gitte nivåer av
stormkatastrofer – samarbeidsløsning har
pri.1
Tekniske data, volum, flaskehalser,
eierskap, utvidelsesmuligheter ol

Premisser, nivåer og innretninger på
ordninger, forutsetninger og krav til
samarbeid og samløsninger
Forankres i KM-systemet i organisasjonen
Omtale og debatt i ulike fora
Jmf. tiltak i planen
Samarbeid med relevante offentlig
myndigheter.
Kriseøvelse med scenario – øvelsen
evalueres.

7.11 Øvelse og trening
Både offentlige og private organisasjoner øver på håndtering av ulike katastrofer i Norge i dag, ofte i
et samspill. En av de siste større øvelsene var «Østlandet» som gikk over flere dager i regi av NVE i
starten av desember 2013. Tema for øvelsene har vært ekstremvær med påfølgende konsekvenser
for kritisk infrastruktur. Det var fokus på kraftforsyningsberedskapen og over 40 ulike statlige aktører
deltok. Litt overraskende var ikke skogbruket representert på noe nivå.
For å kunne opptre rasjonelt og effektivt i en krisesituasjon som følge av storm er det nødvendig for
skogbruket å etablere nettverk med andre aktører, og å lage en plan for periodisk øvelse med storm i
fokus. En øvelse bør være et scenario med omfattende omfang og planlegges og gjennomføres i et
samarbeid mellom kriseorganisasjonen, Landbruksdirektoratet/LMD og store næringsaktører.
Håndtering av en krise gir utfordringer som svært få har erfaringer med. Alt koker, i alle fall i
startfasen, og trykket på sentrale personer er meget stort. Det vil være fornuftig å innhente kunnskap
og erfaring fra miljøer som kan dette fagfeltet. Kriseledelse er en egen profesjon og det vil være
nyttig å tenke gjennom og innhente erfaring fra miljøer som har håndtert lignende situasjoner på en
god måte tidligere (forsvaret, brannvesen ol).

7.12 Etterarbeid og evaluering
Evaluering av krisehåndteringen etter en stormsituasjon er viktig i arbeidet med å forbedre rutinene.
Det bør gjennomføres en grundig evaluering der både interne og eksterne aktører deltar. De ulike
sidene av prosjektet må evalueres hver for seg og samlet. Noen av områdene kan evalueres før andre
pga ulik tidsakse.
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Områder det vil være aktuelt å evaluere:










Situasjon for liv, helse og materiell skader
Kriseledelse og organisering
Organisering av mannskap og operativ virksomhet
Prioritering og ressursdisponering
Mediedekning og – håndtering
Intern kommunikasjon
Samarbeide mellom aktørene i forskjellige team
Spilleregler, metoder og rutiner
Volumanslagene

I tillegg til evalueringen kan det være aktuelt å vurdere framtidige effekter for avvirkning og marked.
Store stormfellinger kan gi betydelige konsekvenser for det lokale virkesmarkedet i flere år framover.
Etter Gudrun og Per tok det 5 år før alt tømmeret var borte fra lagringsplassene. Sagbrukene i
Götaland og omegn fikk i denne perioden god tilgang på virke. Dette gjaldt også en omfattende
masseindustri i samme geografi. Når lagrene etter hvert ble tomme og området skulle basere seg på
normal avvirkning og balansekvantum for regionen, ble tilgangen redusert som følge av endret
hogstklassefordeling. Endret avvirknings- og markedsbalanse kan gi langsiktige konsekvenser for
virkesflyt og industrikapasitet lokalt og regionalt.
Etter en omfattende storm vil det være nødvendig å utarbeide prognoser for framtidig
avvirkningsvolumer både for skogindustri og salgsorganisasjoner. En slik analyse skal også omfatte
konsekvenser for skogsentreprenører, tømmertransportører og andre i virkeskjeden knyttet direkte
til virkesvolum.
Det er også aktuelt å vurdere utvikling av insektskader på kort og lang sikt etter en storm. Det er fare
for omfattende økning av granbarkebilleangrep på friske trær i etterkant av store stormfellinger.
Mottiltak og tidsplan må utarbeides.

8

Kostnader og finansiering

Det vil oppstå betydelig økte kostnader etter en storm. Dette vil ramme både storsamfunn, private
og offentlige organisasjoner, omsetningsledd, underleverandører og skogeiere. Prosjektet har grovt
anslått de viktigste kostnadene, men usikkerheten er stor og vil variere med organisering,
metodevalg og stormomfang. I arbeidet med konkretisering av en beredskapsplan bør
kostnadsfordeling og finansiering være et sentralt tema.

8.1

Driftskostnader til skadekartlegging og organisering

De viktigste driftskostnadene for beredskapsarbeidet er knyttet til skadekartlegging og
kriseorganisering. For skadekartleggingen vil kostnaden variere med metode. Kostnader for
organisering og sekretariat vil avhenge av stormomfang og tidsperspektiv for opprydningsarbeidet.
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I tabellen under er grovanslag utarbeidet for hovedpostene:

Aktivitet

Kostnad kr

Skadekartlegging (varierer med ulike metoder)
Organisering med lønns- og møteutgifter
Sekretariatsfunksjon
Infomateriell
Sum

8.2

200 000 – 500 000
1 000 000 – 2 000 000
500 000
200 000 – 500 000
1 900 – 3 500 000

Kostnader og likviditetsutfordringer ved opprydding

Driftskostnadene er høyere ved arbeid med stormfelt virke. Arbeidet er mer tidkrevende og
sikkerheten må ivaretas. I mange tilfeller vil det være aktuelt å benytte en kombinasjon av manuell
arbeidskraft til frikapping og hogstmaskiner til kvisting og opparbeiding av tømmer. Erfaringene etter
”Gudrun og Per” var at det i stor grad ble benyttet timesatser ved slikt arbeid. Etter ”Dagmar” ble det
i størst grad benyttet akkordsatser, da tømmeret lå spredt og var lett å arbeide med. Det vil også
være ulike løsninger avhengig av om tømmeret er helt eller delvis nedblåst, om det ligger flatt i store
områder og om det ligger i en eller flere retninger. Driftsprisene vil også variere med hvilken
aldersklasse som skal avvirkes. Ved stormskader vil det oftest være en blanding av yngre og eldre
produksjonsskog. Stor andel yngre skog øker driftskostnadene.
Grovt sett kan en anslå at driftskostnadene vil øke med 20-50 % ved vindfall. Ved timesatser kan en
legge til grunn ca. 7-800 kr/t på en lassbærer og 1.200-1.300 kr/t på en hogstmaskin – alt med fører.
Det er estimert hvor mange maskinlag det er behov for dersom skogbruket rammes av storm på hhv.
5 og 15 mill.m3 og det skal ryddes opp i løpet av 1, 2 eller 3 år (300 arbeidsdgr/år). Prestasjonen
settes i eksemplet til 11 m3/time/maskin på 10 timersdag, dvs 110 m3/dag. Prestasjonen kan variere
mellom 6 (krevende vindfalldrift Østlandet) og 15 m3/time (vindfalldrift Vestlandet).
Antall skogsmaskinlag som må settes inn og bare hogge og kjøre ut vindfall:
Antall år til
opprydding
1
2
3

5 mill.m3 Likviditetetsbelast./år
vindfelt virke
20.000 kr*300 dager
150 maskinlag
900 mill.kr
75 maskinlag
450 mill.kr
50 maskinlag
300 mill.kr

15 mill.m3 Likviditetsbelast./år
vindfelt virke
20.000*300 dgr
450 maskinlag
2 700 000 mill.kr
230 maskinlag
1 380 000 mill.kr
150 maskinlag
900 mill.kr

Det er ca. 350 – 400 skogsmaskinlag i aktivitet i Norge i dag. Tallene viser at med opprydding på ett år
ved største krisenivå er det ikke nok kapasitet i Norge i sum. Ved laveste nivå vil snaut halvparten av
alle maskiner flyttes dersom det skal ryddes opp etter 1 år. Dette understreker store midlertidige
konsekvenser for mannskap som skal forlyttes, fall i skogsaktiviteten i de områder som avgir
kapasitet, og behovet for omforente løsninger og særskilt kriseorganisering.
Anslagene viser store likviditetsutfordringer for aktører som skal betale løpende oppgjør til
entreprenører som rydder. Gitt at maskiner og utstyr skal flyttes og konsentreres vil det oppstå en
likviditets- og finansieringssituasjon som er krevende og som må løses på kort varsel. Det legges til
grunn at underleverandører/skogsentreprenørene skal ha løpende oppgjør med ca. 10-20 dagers
betalingsfrist. Inntektene fra tømmeret som skal finansiere de totale driftskostnadene vil komme
vesentlig senere, her kan det avvike flere år i en omfattende storm. Vi tar for gitt at skogeier også vil
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ha oppgjør for virke i rimelig tid etter hogst og utkjøring. Etter stormene i Sverige ble det utbetalt et
midlertidig tømmeroppgjør på en «stormpris» og så ble det endelig oppgjøret med «etterbetaling for
stormvirke» foretatt langt senere. Etter Dagmar ble det opprettholdt ett prisregime. Oppgjør til
skogeier vil først skje etter at måling er foretatt, dette kan skje på tradisjonelt vis av tømmermålingen
eller andre, eller basert på hogstmaskindata.
Tømmerprisene vil være avhengig av markedet og kvaliteten på virket, men erfaringer fra Norge og
Sverige tilsier at tømmeret neppe kan påregnes å falle mer enn 5-40 % fra en normalverdi for
ordinært virke. Noe av virket vil det ikke være lønnsomt å ta ut.
Tallene viser at det må flyttes maskiner i stort omfang og at det stiller tydelige krav til den aktøren
som skal forestå løpende utbetalinger til underleverandørene. Driftsutgifter til vanlig aktivitet vil
sannsynligvis minske eller falle helt bort. Det er ev. nettoøkning som vil belaste det aktuelle
omsetningsleddet likviditetsmessig og med renter. For en liten omsetningsorganisasjon vil dette
være svært utfordrende, men også for de største norske vil det bli krevende likviditetsmessig.

8.3

Finansiering

Det er store økonomiske utfordringer dersom en aktør rammes av en stormkrise som innebærer at
hogstkvantumet i en periode på 12-36 måneder skal økes kraftig. Store deler av utgiftene og
utbetalingene kommer på et tidspunkt der tømmerinntektene ikke er realisert.
En løsning på dette kan være at det offentlige, alene eller med støtte av andre, bidrar med
økonomisk krisehjelp i en periode eller med permanente midler. I så fall kan det stilles krav og
premisser for slike ordninger. Det kan dreies i retning av krav til fellesløsninger mellom parter,
ressursallokeringer, samarbeidsavtaler osv.
Det er viktig at prinsipper og rammer for slike løsninger diskuteres før stormen rammer. Hvis ikke kan
aktørene søke lite optimale løsninger eller i verste fall ikke se seg i stand til å handle effektivt etter en
stormkatastrofe av stort omfang. Dette vil hverken skogbruket eller samfunnet være tjent med.

9 Forankring
Kritiske faktorer i arbeidet med beredskapsplaner som omfatter en hel næring er felles
virkelighetsoppfatning, tydelighet, enighet om roller og ansvar og god forankring av planer og tiltak.
Berørte aktører er derfor involvert underveis i prosessen og i sluttbehandling av resultatet.
Følgende prosess er gjennomført for å sikre forankring og involvering;







Prosjektet er finansiert i et samarbeid mellom SLF, Skogtiltaksfondet og Skogbrand. Både
private og offentlige aktører har derfor eierskap til prosjektet.
Prosjektet er organisert med innleid prosjektledelse fra næringen. I tillegg er
prosjektgruppen sammensatt av ressurspersoner fra sentrale private og offentlige
organisasjoner tilknyttet næringen.
Det er holdt dialog underveis med sentrale aktører i arbeidet for å hente erfaringer etter
tidligere stormer og utfordringer i opprydningsarbeidet.
Bredt høringsmøte er gjennomført med privat og offentlig deltakelse for å kvalitetssikre
foreløpige resultater.
Skogstyrelsen og Sødra Skog i Sverige er besøkt med deler av prosjektgruppen for å
nyttiggjøre seg deres erfaring etter tilsvarende katastrofer.
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10 Anbefalinger
Prosjektet har beskrevet erfaringer etter Dagmar i Norge og store stormer i Sverige. Sverige er godt
forberedt på å håndtere store stormer med store aktører på både offentlig og privat side. De har
allerede testet ut sin beredskap i praksis ved flere anledninger. I Norge er erfaringene etter Dagmar
at beredskapen var lav, og fortsatt er lav, i både private og offentlige organisasjoner. Ved en
stormkatastrofe på 1-2 årsavvirkninger må beredskap og forberedende arbeid være langt bedre enn i
dag.
Anbefalinger:


Det bør legges opp til et praktisk og forberedt samarbeid mellom myndighetene og næringen
i en eventuell videreføring av arbeidet med beredskapsplaner. Det tas utgangspunkt i
myndighetenes etablerte planer hvor næringen inviteres med der dette er hensiktsmessig.
Rapportens innspill kan benyttes som grunnlag for konkretisering av felles beredskapsplaner.



Det bør initieres et prosjekt i samarbeid med Skog og Landskap for å etablere praktiske
metoder for skadekartlegging etter en stormkatastrofe.



Det bør gjennomføres en øvelse i 2015 basert på myndighetenes eksisterende
beredskapsplaner og konkretisert næringssamarbeid.
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