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Hensikt
Denne folderen gir veiledning og retningslinjer angående 
miljøvern til alle avdelinger som deltar på 
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 (TRJE18).

Referanser
Folderen bygger på:
 ■ Norske lover og regler
 ■ Direktiver som regulerer øvelsesaktivitet i Norge
 ■ Environmental Protection Instructions
  (Annex 1AD to Part 1 to TRJE18 EXPLAN)

Bakgrunn
Norge som vertsnasjon bruker Rekvisisjonsloven 
for å kunne ha mulighet til å øve på sivil grunn. 
Dette gir muligheten til å øve på sivile områder i tillegg til 
militære øvingsområder. 
Denne loven gir en rett til å øve i området, men ikke 
immunitet fra andre norske lover.
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Gjennomføring
Miljøvern går foran øvingsmessige behov. Skulle det
oppstå en konflikt mellom norske standarder og NATO/
deltakende lands standarder, skal den strengeste loven og 
forskriften gjelde. Den avgjørende myndighet i forhold til miljø-
vern er Norge. Alle norske reguleringer og NATOs retningslinjer 
og doktriner vil gjelde.
Hvis norsk miljøvernlov ikke følges, vil det føre til en lovmessig 
og en økonomisk konsekvens for den som bryter loven.

Ansvar
Ved gjennomføring av militære aktiviteter og operasjoner, har 
både NATO og de deltagende nasjonene et felles ansvar for å 
beskytte miljøet. Hver nasjon har det ultimate ansvaret for 
handlingene til dets egne styrker.
De deltakende Component Commands  har ansvaret for å
koordinere og å utføre de nødvendige miljømessige tiltak 
innenfor deres egne kommandoer.

Sjefen
Sjefer på ulike nivå må forsikre seg om at deres stab tar
miljøproblemer og bekymringer i betraktning i forbindelse med 
planleggingen av operasjoner. Miljøvern må være en del av 
«Operational Risk Management», og være en del av ordrer før, 
under og etter øvelsen.
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Som en del av NATO Joint Land Heavy Local Operations
Control (LOPSCON), vil det være en skade- og miljøverngruppe. 
Hovedoppgavene og fokuset for denne gruppen er:
 ■ Å gi miljøvernmessig informasjon og oppdateringer 
  (inkludert kart) til deltakende avdelinger.
 ■ Å rådgi deltakende avdelinger for å redusere 
  påvirkningene på miljøet gjennom norske 
  miljøvernoffiserer.
 ■ Å øyeblikkelig gi nødvendige etater informasjon ved  
  alvorlig skade.
 ■ Å ivareta et rapporteringssystem for klager og 
  skader.

    

Ring eller send en e-post 
angående klager, krav og/ 
eller skader i perioden
1. aug 2018 – 31. des 2019

0047 400 38 526

110

Skade- og miljøverngruppen

mbo@mil.no

Brannvesen

Håndtering av skader og 
klager
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Ring øyeblikkelig hvis det er 
nødvendig å håndtere større olje- 
eller drivstofforurensing.
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Klager
Klager vil bli håndtert av Forsvaret gjennom skade- og miljø-
verngruppen. Deltakere på TRJE18 skal få lokalbefolkning som 
har klager, til å ta kontakt med skade- og miljøverngruppen.

Håndtering av skader og 
klager
Alle skader og krav skal håndteres av Forsvaret 
ved skade- og miljøverngruppen, i nært 
samarbeid med deltakernasjonene. 
Alle skader skal rapporteres til skade- og
miljøverngruppen for å få en helhetlig oversikt.

Norske skadeoffiserer vil behandle alle skader uten å
favorisere den ene eller den andre part. Uenigheter vil 
bli løst på lavest mulig nivå.

Hvis nødvendig vil skade- og miljøverngruppen kontakte
den respektive fylkesmanns lokale skjønnsnemnd for å få
hjelp til å løse saken.

Juridisk støtte vil, hvis nødvendig, bli søkt gjennom den 
respektive juridiske rådgiver (LEGAD). Skader og krav 
vil bli håndtert i samsvar med NATO Status of Forces Agreement.
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Miljøundersøkelser
For å redusere den økonomiske risikoen for
deltakende styrker (inkludert hovedkvarter),
bør lokasjoner bli returnert i samme eller bedre 
tilstand som da den ble tatt i bruk.

NATO-standarden «Environmental Baseline and Closeout
Studies (EBS/ECS)» dokumenterer tilstanden til lokasjoner 
før og etter den blir tatt i bruk (se «NATO STANAG 6500 
NATO Camp Environmental File during NATO-led Operations»). 
Som et minimum, vil det å ta bilder og fylle ut 
«the Environmental Study»-malen før og etter bruk 
tilfredsstille dette kravet. For lokasjoner hvor det vil 
kreves forarbeider av grunnen/bakken, vil 
en miljøundersøkelse (EBS) med 
jord- og vannprøver være anbefalt.
 

mbo@mil.no
Miljøundersøkelser bør sendes til skade-
og miljøverngruppen før en lokasjon blir

tatt i bruk.
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Alle miljøvernhendelser og skader skal bli rapportert
til skade- og miljøverngruppen i LOPSCON så snart
som mulig. Rapporter må, som et minimum, inneholde
følgende informasjon:
 ■ Navn, avdeling og telefonnummer.
 ■ Lokasjon. Adresse og seks-sifrert
  rutetilvisning (MGRS) eller lengde- og breddegraden    
  til skadestedet.
 ■ Beskrivelse. En kort beskrivelse av forholdene rundt
  skaden. Hvis hendelsen/skaden involverer farlig
   materiell eller farlig avfall, må det spesifiseres type og   
  mengde.
 ■ Oppsummering av miljøforholdene. Kort beskrivelse
  av eventuelle påvirkninger fra farlig materiell/avfall   
  på det lokale miljøet ved skadestedet.
 ■ Oppsummering av øyeblikkelige tiltak. Kort 
  beskrivelse av øyeblikkelige tiltak/opprydding
  gjennomført av avdelingen, samt status på de 
  skadereduserende tiltakene.
 ■ Behov for støtte. Kort beskrivelse av støttebehov   
  i form av personell/eksperter, utstyr og materiell som   
  trengs for å samle inn og rydde opp skaden/hendelsen.
 ■ Rapportering.  Avdelingen skal sende oppfølgende   
  rapporter til behandlingen av hendelsen er lukket av   
  en norsk miljøvernoffiser eller skadeoffiser fra LOPSCON.

Rapportering av hendelser
og skader
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■  Hvis et utslipp av drivstoff, olje og smøremidler
 (POL) overskrider avdelingens evne og mulighet
 til å rydde opp, eller det er en risiko for å 
 forurense drikkevann eller økologisk sensitive
 områder, må brannvesenet øyeblikkelig kontaktes
 på telefon 110.
■ Avdelingen som forårsaker forurensingen er
 ansvarlig for å varsle brannvesenet og skade- og
 miljøverngruppen. Deltakende nasjoner må sørge
 for at autorisasjon og ansvar for å ringe brannvesenet 
 er tilstrekkelig delegert – for å redusere risikoen for 
 forsinkelse.
■ Hvis en avdeling oppdager forurensing som er 
 forårsaket av en annen avdeling, vil de samme
 prosedyrer gjelde.
■ Etter å ha varslet brannvesenet er avdelingen på
  stedet ansvarlig for å håndtere hendelsen til de 
 blir avløst av skade- og miljøverngruppen.

Instruks for rapportering og 
håndtering av kritiske 
miljøhendelser
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Tolkning av kartsymbol

Kartsymbol

Beskrivelse

Fotstyrke

Terreng-
kjøretøy på 

snø
Kjøretøy på 

vei

Bivuakk, 
stillinger

Bruk av 
løsammuni-

sjon

Luftaktivitet

Forbudt område 
All militær 
aktivitet er

 forbudt

(Med mindre 
annet er angitt)

(+ 200 m distanse)

(+ 200 m distanse)

Støysensitivt 
objekt 

All militær aktivitet 
forbudt

(Ta i betraktning
støyeffekter)

(+ 200 m distanse)

(+ 200 m distanse)

(+ 1000 ft distanse)

Sjøaktivitet

Sensitivt område 
Tunge kjøretøy og 

drivstoff-
distribusjon 

forbudt

Hvis forholdene
tillater det

(ikke ski-spor)

Hvis forholdene
tillater det

Forbudt objekt 
All militær aktivitet 
forbudt på objekt 

og tilhørende 
omgivelser

Hvis forholdene
tillater det

Hvis forholdene
tillater det
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D
et vil aldri væ

re m
ulig å danne seg et 100 %

 korrekt bilde av terrenget  ut i fra 
et kart. D

et er derfor viktig å presisere at det er den enkeltes ansvar at nødvendige  
m

iljøhensyn blir tatt.

(Ingen landing)

K
Forbudt objekt 

akvakultur 
All militær aktivitet 
forbudt på objekt 

og tilhørende 
omgivelser

Forbudt objekt 
kulturminne

All militær aktivitet 
forbudt på objekt 

og tilhørende 
omgivelser

(+ 200 m distanse)

(+ 200 m distanse)

(+ 1000 ft distanse) (+ 1000 ft distanse)

(+ 50 m distanse)

(+ 50 m distanse)

(+ 50 m distanse)

(+ 50 m distanse)

Forbudt objekt 
All militær aktivitet 
forbudt på objekt 

og tilhørende 
omgivelser
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Oljesøl/absorbenter
■ Bruk helletut på drivstoffkanner for å
 unngå søl.
■ Absorbentmatter må legges på bakken
 når drivstoffkanner benyttes (for å fylle     
 på kjøretøy).
■ Bruk absorbenter i henhold til bruksanvisningen.
■ Hvis mulig, bruk absorbenter for å ta opp
 oljesøl.
■ Olje-og drivstoffsøl skal rapporteres til skade-
 og miljøverngruppen.
■ Forurenset sand/snø/absorbenter skal samles inn
 i søppelsekker. Koordiner eventuelt med skade- og
 miljøverngruppen om hvor det skal leveres.
■ Store utslipp av søl må rapporteres til brannvesenet
 på telefon 110.

Søle og skitt på offentlige veier
Søle og skitt som ligger igjen på offentlige veier etter
militære kjøretøy, kan føre til en betydelig fare for andre
trafikkanter. Dette kan potensielt resultere i alvorlige, om
ikke fatale, kollisjoner. Av den grunn må alle deltakere
på øvelsen ta ansvar for egen og andres sikkerhet
ved å fjerne søle og skitt som ligger igjen på veier.
Å vaske kjøretøy før de kjører ut på offentlige veier, vil
redusere risikoen for at søle og skitt skaper farlige 
situasjoner. 
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 Avfallshåndtering
Hele øvingsområdet er miljømessig
sensitivt, og alt avfall skal fjernes fra
området. Alle avdelinger må etablere
interne avfallspunkt hvor avfallet må
sorteres og merkes. Alt avfall skal kastes
i merkede kontainere på de felles 
innsamlingspunktene for avfall som
settes opp for øvelsen. 

■ Avhending av avfall i øvingsområdet
 er strengt forbudt.
■ Ta med avfallet til det nærmeste 
 avfallspunktet. Ikke la avfall ligge igjen i 
 bivuakkområdet.
■ Kontainere for menneskelig avfall er kun for   
 menneskelig avfall i nedbrytbare poser.
■ Avléver farlig og medisinsk avfall i merkede kontainere  
 (se avfallsplanen).
■ Ikke legg igjen kommunikasjonskabler eller piggtråd i  
 øvingsområdet.
■ Rydd opp løsammunisjon hvis det har blitt brukt.
■ Det er ikke lov å benytte sivile kontainere.

Avfall som ligger igjen i øvingsområdet er 
brudd på Forurensningsloven.
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Lenderestriksjoner
Avstandene under er minimumsavstander. 
Aktivitet nærmere enn det som er beskrevet
under, er forbudt:

   Drikkevannskilde (inntak/basseng)  200 m
 Sykehus/helseinstitusjoner  200 m
 Flyktningmottak   200 m
 Kirker/kirkegårder/gravsteder   200 m
 Gårder/pelsdyrfarmer    
 (Markert som støysensitivt på kartet)  200 m
 Utegående husdyr   200 m
 Reinsdyrgjerde i bruk / reinslakteplasser  200 m
 Havbruk: fisk og skalldyr  200 m
 Kulturminner       50 m
 Hus og hytter       50 m

Innmark
Innmark eller dyrket mark i bruk bør unngås i forbindelse
med militær aktivitet, også snødekt. Kontakt grunneier
og få tillatelse for bruk av innmark som ikke er i bruk. 
Dette gjelder også brakkmark eller områder som det er
planlagt å pløye neste år. Skader på innmark kan det ta
mange år å ordne opp i eller reparere. Alle skader og
økonomiske tap skal kompenseres. 
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Restriksjoner
Out of Bound (OOB)
Også kalt forbudte områder,
er forbudte for alle militære operasjoner og 
militært personell i forbindelse med øvelsen.
Øvingskartet gir detaljert informasjon om
lokasjoner for de ulike områdene.
Norske miljøvernoffiserer kan hjelpe til å peke
ut områdene i forbindelse med rekognoseringer,
planlegging og under selve øvelsen. Miljøvernoffiserer
og stridsdommere/controllere/liaisonoffiserer har
myndighet til å stoppe aktiviteten hvis avdelingen
er på vei inn i et forbudt område.

Oversikt over forbudte områder
 ■ Naturreservat/nasjonalparker/naturvernområder
 ■ Vernede områder
 ■ Skoler/skoleplaner
 ■ Idrettsplasser
 ■ Teleinstallasjoner
 ■ Kraftinstallasjoner
 ■ Plantefelt
 ■ Fjellområder over tregrensen er spesielt sårbar,
  og skader på terrenget kan forbli i flere tiår. 
  Kjøring utenfor vei i slike områder er forbudt.
 ■ Gruvebyen Røros og Circumferencen er på UNESCOs 
  verdensarvliste og kjøring utenfor vei er forbudt.
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Skog
■ Følg veier, kraftgater og naturlige
 traseer der det er mulig.
■ Områder med plantede nåletrær
 er forbudte områder.
■ Fjerning av enkelttrær (løvtrær) kan   
 være aktuelt for å lette fremkommeligheten. 
 Ved hogst av større antall trær skal grunneier først 
 kontaktes.
■ Stubber hogges nær bakken.
■  Nedkjørte trær skal kvistes og stables ved vei.

Utmark
■ Unngå kjøring på våtmark/myr.
■ I fjellet; kjør der snølaget er tykt, unngå bare rabber.
■ Forsikre deg om at tykkelsen av telen i bakken
 (frossen jord) er tilstrekkelig for å unngå unødvendige  
 skader.
■ Hvis nødvendig: Lag detaljerte brøyteskisser i
 samarbeid med grunneier før brøyting iverksettes.
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■ Sannsynligheten for å møte på hjort,
 rein og elg under øvelsen er høy.
■ Hold avstand. Kjør sakte og vis 
 aktsomhet. 
 Unngå å provosere dyrene til å bevege seg.
■ Reinsdyr er sensitive til støy, og stor forsiktighet er   
 påkrevet. Unngå å kjøre nær dyrene. I tillegg vil 
 lavtflyging over flokker være en stor risiko og er derfor 
 ikke anbefalt.
■ I perioden fra 1. september til 23. desember er det 
 jaktsesong i Norge. Jegere vil være ute i skogen og   
 på fjellet, så respekter deres jakt og unngå å forstyrre  
 dem. Jakt er forbudt for deltakere på TRJE18.
■  Rapporter umiddelbart til skade- og miljøverngruppen  
 om stressede eller skadede dyr.
■ Oppdateringer om lokaliseringen av reinsdyrflokker 
 vil kunngjøres gjennom den daglige 
 sikkerhetsmeldingen («Daily Safety Signal») 
 fra LOPSCON.
■ Det er også en sannsynlighet for å kunne påtreffe
 moskus på Dovrefjell. Hold avstand!

Hjort, reinsdyr
og elg
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Smittespredning
■ Militær aktivitet kan forårsake:
 ■ Spredning av overførbare
  dyre-, fiske- og plantesykdommer.
 ■ Spredning av fremmede arter.
■ Ikke gå inn i bygninger med husdyr.
■ Parasitter som Gyrodactylus Salaris kan potensielt   
 overleve i vann på kjøretøy inntil 10 dager.
■ Gyrodactylus-infiserte elver har en katastrofal 
 innvirkning på atlantisk laks.
■ Hvis militært utstyr (materiell og kjøretøy) har
 vært i kontakt med et infisert vassdrag (elvene Driva,
 Rauma og Glomma – syd for Elverum), må det
 desinfiseres før man kan komme i kontakt 
 med et nytt vassdrag.
■ Kontakt norsk veterinær og skade- og miljøvern-
 gruppen.
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Øvelseskartene er oppdaterte og
inneholder seks kartsymbol som
representerer restriksjoner:
 ■ Forbudt område
 ■ Sensitivt område
 ■ Støysensitivt objekt
 ■ Forbudt objekt
 ■ Forbudt objekt – akvakultur
 ■ Forbudt objekt – kulturminne
■ Tegnforklaringen til kartsymbolene med restriksjoner
 er plassert nederst på kartet.
■ Den vanlige tegnforklaringen er trykket på baksiden av  
 kartet.
■ Kartene vil ikke vise det fullstendige bildet, så ekstra 
 informasjon er nødvendig. Kontakt miljøvernoffiseren  
 hvis du trenger flere detaljer.

Bruk av TRJE18
øvelseskart



Forholdet til de lokale
De lokale innbyggerne har en unik kunnskap om

 området som kan være svært viktig for å unngå skader.
Grunneiere bør kontaktes før man bruker eiendommen 

deres. Grunneiere og andre lokale har en større toleranse 
i forhold til militær aktivitet hvis man etterspør deres 

kunnskaper og tar det med i vurderingen.

400 38 526
Ring angående klager, krav og skader

i perioden: 1. aug. 2018 – 31. des 2019

110 113
BRANN AMBULANSE

112
POLITI


