
From:                                 "Terje Adsen" <tesad@statsforvalteren.no>
Sent:                                  Tue, 29 Nov 2022 10:48:07 +0100
To:                                      "Beredskap Orkland" <beredskap@orkland.kommune.no>
Subject:                             Varsel om skogbrannfare

Til kommunenes beredskapspostkasse

Varsom har i dag oppdatert oransje varsel om skogbrannfare for deler av Trøndelag:

Statsforvalteren i Trøndelag anbefaler at lokale myndigheter i områder berørt av varslet, aktivt 
kommuniserer sine lokale instruksjoner til egne innbyggerne. Kommuner nært tilgrenset bør også gjøre 
en vurdering angående behov for aktiv kommunikasjon.

Det er 2 oransje varsel om skogbrannfare:

1. Varsel for ytre strøk av Sør Trøndelag og Nordmøre, Publisert: 29.11.2022 10:17 Gyldig: fra 
28.11.2022 10:00 til 30.11.2022 16:00

Link: 
https://www.varsom.no/vaervarsling/varsel/87218?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_camp
aign=met&utm_term=Skogbrannfare

2. Varsel for nordlige deler av Trøndelag: Publisert: 29.11.2022 10:17 Gyldig: fra 24.11.2022 11:00 til 
02.12.2022 13:00

Link: 
https://www.varsom.no/vaervarsling/varsel/87216?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_camp
aign=met&utm_term=Skogbrannfare

mvh

SFTL Beredskap

 

 
 

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg 
med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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