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Roller 

• Faglig direktiv til landbruksdirektøren fra 1998 ble oppheva i 2005 

• LMD – overordna ansvar for landbruksforvaltning  

• Fylkesmannen – samordne, oppfølging av kommune, krisehåndtere, 

pådriver og veileder  

• DSB – nasjonal fagmyndighet for brann og eksplosjonsvern – 

herunder skogbrann 

• Statens landbruksforvaltning – håndtering av kriser og hendelser på 

skogområdet – unntatt skogbrann, sammen med styret i Statens 

naturskadefond forvalte saker om naturskade 

• Mattilsynet – håndtering av hendelser og kriser inne egen sektor 

(alvorlige plante/dyresykdommer/drikkevann/mattrygghet) 

• Kommunen – Ansvar for arealplanlegging, brann og 

eksplosjonsvern, distribusjon av drikkevann, egne innbyggere, osv.. 
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Generelt om beredskap 

• Historien viser at vi må være varsom med å etablere morgendagens 

beredskap på grunnlag av gårsdagens hendelser 

• Parallelt bør vi lære av de hendelsene vi har hatt og sikre at vi 

forebygger mot at det samme skjer igjen, og/eller redusere 

konsekvensene 

• Likhet, nærhet, ansvar og samvirke 

• Nasjonalt risikobilde og sektorvise analyser og beredskapsplaner 

• Fylkesanalyser og sektorvise planer 

• Kommunale analyser og beredskapsplaner 
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Beredskap for hva? 

• Kjente og ukjente trusler  

• klimaendringer forsterker flere kjente trusler 

• Forsyningssvikt 

• Tilbudssvikt – Varen eller tjenesten er ikke tilgjengelig (Kan også være råvarer) 

• Etterspørselssjokk – Hamstring, endrede behov eller lignende fører til sterk 

økning i etterspørsel 

• Logistikkbrist – Mangel på transport, IKT, kraftforsyning osv vanskeliggjør 

leveranser 

• Kombinasjon av disse 

• Matvaretrygghet 

• Helsemessig trygg mat – ansvarlig myndighet er Mattilsynet  

• Atomhendelser 
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Avhengighet – innbygget sårbarhet 

• Samfunnsfunksjoner som er kritisk for ernæring 

• kraftforsyning 

• ekom 

• transport 

• vannforsyning 

• bank- og pengevesen 

• industri og varehandel 

• arbeidskraft 

• Utfordringsspekteret 

• Utilsiktede vs tilsiktede hendelser 

• Scenarioer som illustrerer trusler mot matvareberedskapen i Norge 

• Kornmangel 

• Sykdommer 

• Sikkerhetspolitisk krise 

• Klimaendringer 
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Status i dag? 

• Just-in-time….ferskvare og fryselagre for å ta unna 

sesongsvingninger 

• Dreining mot større produsenter – økt sårbarhet 

• Lovverket ligger i bunn, og sikrer mulighet for prioritering og pålegg i 

en krisesituasjon 

• Statens landbruksforvaltning anbefalte i 2013 reetablering av 6 

måneders kornlager – St.prp 1 legger prosjektet «dødt». 

• Reetablert lager for såkorn 

• Jordvern – press på arealet  

• Klimaendringer – ferske eksempler som viser landbrukets 

betydning/sårbarhet og betydningen av å trekke med landbruket i 

beredskapsarbeidet 

• Forsvarssjefen er gitt i oppdrag å fremme fagmilitære råd  

 

 

06.11.2014 
 

Forfatter:  

 

 

6 





Beredskap - skogbrann 

• Ansvar ligger til kommunen v/brannsjef 

• Skogbrannreserve (dimmensjoneringsforskriften) 

• Skogbrannovervåkning med NAK (avtale i regi av FM)  

• Sivilforsvaret 

• Forsvaret (HV) 

• Statlig skogbrannberedskap 

• lederstøtte 

• skogbrannhelikopter 

• Skogeiere og jordbruket med vanntanker, skogsmaskiner og annen 

redskap og ikke minst ressursoversikter 

• Sikringsradioen 

  





Forebygging 

• Forebygging 

• Stell av skogen 

• Merking og skilting 

• Justere drift i skogen 

 



Matvaresikkerhet 

De skal samle alle matvarene i disse gode årene 

som kommer, og under faraos ledelse skal de 

lagre matkorn i byene og ta vare på det der. 

Kornet skal tjene til forsyning for landet i de sju uår 

som kommer over Egypt, så folket ikke går til 

grunne av sult. 
 

Første Mosebok, 41. kapittel, vers 35 
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Hvor var vi - matvareberedskap? 

• Nasjonalt korn-og mellager på ett år 

• Kraftfor for 9 måneder 

• Pålegg om lagring av diesel i landbruket 

• Forberedte rasjoneringstiltak i hver kommuner med trykksaker, 

nemder og etablerte rutiner 

• Leveranseavtaler med grossister 

• Lagre av ulike næringsmidler. Eksempelvis ble det lagret 30 tonn 

sukkerbiter i et grisehus på Råstad. 

• Leveranseavtaler for å sikre forsyninger til eget personell, allierte 

(HNS) og befolkningen 

• Reguleringslager for kjøtt   
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Fakta for Vestfold 

• 20 % av Vestfolds landareal er matjord 

• 27% av landets grønnsaker produseres i Vestfold 

• 20% av landets matkorn produseres i Vestfold 

• Norges største potetfylke 

• Vestfold er selvforsynt med melk 

• Svineproduksjon dekker behovet for svinekjøtt til Vestfold og halve 

Telemark 

• Høy grad av innovasjon i landbruket i Vestfold 

• 3% dyrka mark i Norge (EU 41%) 

• Selvforsyningsgrad i dag er under 50% 

• Forutsetningene for Vestfold er at vi kan mette flere munner enn 

andre regioner i landet (forproduksjon)  
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Forsyningsberedskap - 

matvaresektoren 

• Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har 

koordineringsansvaret for matforsyning i en krisesituasjon. 

• LMD-fagansvar 

• FKD-fagansvar 

• Krisehåndtering er hjemlet i lov om næringsberedskap av 16. 

desember 2011. 

• Loven pålegger næringslivet å bidra til å løse alvorlige 

forsyningsproblemer. 

• Planlegging og håndtering av forsyningskriser gjøres i samarbeid 

med matvaredistributørene gjennom Rådet for matvareberedskap 

og andre departementer med ansvar på andre berørte områder 

(LMD og FKD). 
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Rådet for matvareberedskap 

• Faglig rådgivere for NHD i spørsmål vedrørende sikkerhet for tilgang 

til matvarer i kriser. 

• Rådet består av: 

• REMA 1000, Norgesgruppen, ICA Norge, Coop Norge, Servicegrossistene og 

TINE. 

• Rådet har utarbeidet planer for oppbygging av lager for matvarer i 

Nord-Norge og planer for å møte en situasjon der landet rammes av 

en pandemi. 

• NHD har etablert lagre av nødproviant (kjeksblokker, frysetørret mat 

og hermetikk) for tilfeller av alvorlig forsyningssvikt. 
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Oppsummert 

• Hendelsene de senere 10-15 år viser at vi unntaksvis er i stand til å 

forutse neste katastrofe, eller vi mangler et begrepsapparat for neste 

katastrofe 

• Befolkningsøkning medfører press på produksjon og areal 

• Behov for sterk styring for å ivareta jordvern og ikke minst han/hun 

som skal bearbeide jorda 

• Lovverket ligger i bunn 

• Tiltak krever nasjonal handling 

• Påvirke gjennom styringsdialog, media og faglige diskusjoner 

• Øke egen evne til produksjon 

• Balansere det etiske aspektet ved at vi kan kjøpe oss ut av en krise 

• God grunnberedskap - etablering og vedlikehold av nettverk 
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Landbrukets deltakelse 

• Pådriver mot kommunal arealforvaltning 

• Pådriver mot kommunal og statlig beredskap 

• Påvirke sentrale myndigheter 

• Tilgjengeliggjøring av og oversikt over ressurser i egen kommune 

• Delta i beredskapsforberedelser og planlegging 

• Ikke minst – verne om og utvikle egen kapasitet og kompetanse 
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Jan Helge Kaiser 

Tlf: 91747044 

Epost: fmvejhk@fylkesmannen.no 

Takk for oppmerksomheten!  


