
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA KARSTEN VEDEL JOHANSEN 
FRA MDG  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 31/22 den 31.03.2022. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens svar på spørsmål:  
 
«En ekstrem situasjon med lite nedbør og stor skogbrannfare vil nok ikke bare berøre 
Gausdal kommune, men hele regionen. I et slik tilfelle vil beredskapen skjerpes, og det blir 
viktig med god informasjon og forbyggende arbeid for å unngå branner. Mellom 15. april og 
15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, 
engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. 
 
Skulle det likevel oppstå har vi har et felles slagkraftig brannvesen i Lillehammer Region 
brannvesen, som også vil kunne be om forsterkning fra flere brannvesen og andre ressurser 
som finnes i regionen. Erfaringsvis vil statsforvalteren i Innlandet også i en slik situasjon 
bidra med informasjon og koordinere ulike forebyggende tiltak.  
 
Ved kriser settes kommunal kriseledelse, der koordinering av tiltak og informasjon er noen 
av de viktigste oppgavene. 
 
Når det gjelder kommunal vannforsyning har vi stabil grunnvannsforsyning i Forset i tillegg til 
vannforsyning på Skei. Som det tidligere er informert om blant annet gjennom hovedplan for 
vann og avløp, utredes det alternativer for ny reservevannforsyning for hele bygda. 
 
Tørkesommeren 2018 viste at landbruket og leverandørleddene har en sterk vilje og evne til 
å omstille seg under kritiske forhold. Bl.a. ble mange gamle vanningsanlegg og andre type 
«nødløsninger» satt i drift. Seterareal og utmark viste seg å være svært verdifulle 
beredskapsarealer, både for storfe og småfe. Disse erfaringene er nyttige i fremtidige 
hendelser. Landbrukskontoret har alltid ansatte tilgjengelig gjennom sommeren for kontakt 
og veiledning. Det er Norsk Landbruksrådgivning, en ekstern aktør i regionen, som vil være 
kontaktpunktet for bøndene vedrørende håndtering, der landbrukskontoret er bindeledd for 
informasjon. Landbrukskontoret har også kontaktinformasjon til alle bønder, og sender 
regelmessige infomail og informasjon ved akutte hendelser, i tillegg til bruk av sosiale medier 
og hjemmeside.  
  
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 ble vedtatt i fjor høst og beredskap har 
fått en stor synliggjøring i denne, innunder kapitlet Landbrukets rolle i samfunnet. Regionen 
har høy skogbruksaktivitet og derav et stort skogsbilveinett – dette er av stor verdi ved en 



 
 

 
 

 

 
evt. skogbrann, for framkommelighet for brannvesen. Landbrukskontoret har oversikt over 
alle veiene og har dialog om dette med kommunens beredskapsstab ved hendelser. 
  
De enkelte gårdsbruk innehar også en stor nytteverdi i den kommunale beredskapen, både 
med tanke på lokalkunnskap og tilgang på utstyr. Dette er det viktig å løfte frem i kommunal 
beredskap. 
  
Landbrukskontorets beredskap består også i å veilede og trygge gardbrukerne ift. 
søknad om tilskudd relatert til klimabasert avlingsskade, og å jobbe mot regionale og 
sentrale myndigheter for å tydeliggjøre situasjon og behov lokalt. Erfaringer fra 2018 
viste at det nytter.» 
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