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Mat og Beredskap i et urolig 
Europa; hvordan står det til i 
Vestfold og Telemark

Ingvild Aartun

Direktør samordning og beredskap, fylkesberedskapssjef



Hvilke forutsetninger har vi?

13.12.2022

De ressursene 
landbruket sitter på 
er en del av 
totalforsvaret i Norge
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Statsforvalterens oppgaver på beredskapsområdet
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Fylkesmannen

Fylkesmannens 
samfunnssikkerhetsinstruks

Årlige styrende dokumenter

Oversikt

Kommunale 
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Fylkes-ROS

Håndtering
Varsling

Rapportering

Samordning

Eget planverk 
stab

Fylkesbereds
kapsrådet

ABU

Kommunene

Totalforsvaret

Forebygging

Plangjennom
- ganger

Øvelser

Tilsyn

Råd og 
veiledning

Beredskapsprinsippene:
- Ansvarsprinsippet
- Likhetsprinsippet
- Nærhetsprinsippet
- Samvirkeprinsippet
- Dugnadsprinsippet
- Tillitsprinsippet

Statsforvalteren



Egenberedskapens betydning

13.12.2022

INNBYGGERE SOM DEL AV TOTALBEREDSKAPEN:
- Egenberedskapsuka
- Ungdomskampanje

Kommunen tar var på de som ikke kan ta vare på seg 
selv.
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Vær

Tilsiktet hendelse

Kraftrasjonering

Øves på bortfall av ekom: nødvendig med 
alternativ kommunikasjonsmulighet.

BORTFALL AV STRØM /EKOM



• Det er KBO ene (Kraftforsyningens beredskaps-
organisasjon) og KDS (Kraft-forsyningens distriktssjef), 
Lede (tidl. Skagerak nett) som har en koordinerende 
rolle.

• Statsforvalteren har jobbet tett med disse siden i våres 
med kartlegging av virksomheter(objekter) i 
kommunene, nødetatene og ekom tilbyderne (Telenor, 
Telia, og Nødnett DSB) – jobbes nå med 
Fylkesberedskapsrådet.

• Prioriteringskategorier: 

• Prioritet 1 omfatter liv og helse. 

• Prioritet 2 omfatter vitale samfunnsinteresser

• Prioritet 3 omfatter næringsliv og berørte økonomiske 
interesser. 

Forberedelse til mulig strømrasjonering eller
håndtering av uønskede hendelser….

13.12.2022
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Alle har planverk – statsforvalterens 
samordningsansvar

Mattilsynet

Ukraina - reaktordrevet fartøy - villet 
handling

Relevante tiltak i Norge - Ukraina
• Jodtabletter og innendørsopphold ikke nødvendig
• Mulig behov for tiltak i næringsmiddelproduksjon
• Mulige kostholdsråd for cisternevann, jakt    kjøkkenhager, 
sanking, fisking
• Det kan bli nødvendig med andre råd som tildekking av sandkasser
• Det blir et stort behov for å måle strålingsnivåer i mat og miljø

ATOMBEREDSKAP
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Etterretningstrusselen; 

Offensiv bruk av digitale virkemidler

Hvem er mest utsatt?

Verstfallscenario

• Kommunikasjon som virkemiddel: Sette 
folk i stand til å få felles situasjonsbilde

• Norge er ikke selvforsynt: Avhengig av 
utstyr, data, kunnskap

SIKKERHETSPOLITISK 
SITUASJON
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• 9. april 1940
• 11 sept. 2001
• Tsunamien i Sørøst Asia i 2004
• Askeskyen på Island i 2010
• 22. juli 2011
• Skogbrannene på Frøya og Flatanger
• Bybrannen i Lærdal
• Migrasjonskrisen i 2015
• Tørken i 2018
• Koronapandemien 2020 -

Sorte svane  



• Ny risiko og sårbarhetsanalyse for Vestfold og Telemark, alle 
fylker har en slik

• Omfatter sikkerhetspolitiske kriser og hybride trusler 

• Barn og unges perspektiv på samfunnssikkerhet

Regionalt risikobilde
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Næringslivet: 

- enorme menger av vår kritiske infrastruktur eies av private, krever godt 
samarbeid, inkludert næringslivet

- NATO tatt på alvor , Totalberedskapskommisjonen ser på

Frivillige: 

- Bruker de aktivt i hendelser, men hva med å trekke de inn i planverksfasen

- Samvirke = tillitsbasert arbeidsform

Nabohjelp/: 

- Både i planlegging og hendelse; Hvilke ressurser og utfordringer sitter 
«naboen» på.

- En kommunes handlinger får betydning for en annen kommune

Innbygger: Egenberedskap

•

IKKE ALENE……

13.12.2022
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TAKK FOR MEG.
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