
Kun ngjørin g – rekvirering av øvingsområde i H edmark – øvelse
Trident Juncture 2018

Med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951, rekvireres øvings område til
gjennomføring av øvelse Trident Juncture 2018 i Hedmark fylke. Øvelse Trident Juncture 2018 er en
NATO - ledet øvelse som går i flere fylker i Norge, inkludert store deler av Hedmark. Hovedaktivitetene
vil skje i perioden 2 5. oktober til 8. november 2018. S tyrkene vil ankomme Norge fra midten av
september, med påfølgende inntransport og hjemreise for styrkene fram til midten av desember.

Totalt deltar over 40 000 soldater fra 24 forskjellige nasjoner. Styrkene kommer fra alle
forsvarsgrener. Ca. 30 000 soldater vil delta på land under øvelsen med ca. 10 000 kjøretøyer.
Hovedtyngden av landoperasjonene i Hedmark vil foregå i tilknytning til E6 og RV3, samt veger øst
for RV3 mellom Trysil og Røros. Både fly og helikoptre vil operere i øvingsområdet.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø er ansvarlig for planlegging og ledelse a v den norske
delen av øvelsen, dette inkluderer blant annet alt samvirke med sivile etater og institusjoner.
Spørsmål om øvelsen kan rettes til vaktsjef FOH på tlf . 75 53 63 00. I tillegg kan spørsmål rettes til
OPS HV - 05 på tlf . 62 40 82 91 eller 97 0 0 5 6 9 3.

For mer informasjon om øvelsen se www.forsvaret.no

Alle kommuner i Hedmark rekvireres til øvingsområde i tiden 17. september til 15. november 2018:
Alvdal, Eidskog, Elverum, Engerdal, Folldal, Grue, Hamar, Kong svinger, Løten, Nord - Odal, Os,
Rendalen, Ringsaker, Stange, Stor - Elvdal, Sør - Odal Tolga, Trysil, Tynset, Våler, Åmot og Åsnes.

Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar med bestemmelsene i
rekvisisjonsloven av 29. juni 1951. FOH sa mtykker i at skjønnsnemnder blir benyttet ved eventuelle
saker om erstatning for tap og skade som følge av rekvireringen. Spørsmål i forbindelse med
eventuelle erstatningskrav kan rettes til miljøcella telefon 40 0 3 8 5 26 eller epost til mbo@mil.no .
Eventuelle erstatningskrav sendes Forsvarets operative hovedkvarter, postboks 800, postmottak
2617 Lillehammer.

Myndigheter i stat og kommune, særskilt oppnevnte organer, sammenslutninger, selskaper og
enkeltpersoner plikter etter anmodning å bistå ved forberedelse og oppfyllelse av militære
rekvisisjoner (rekvisisjonsloven § 8). Det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre
gjennomføring av militære rekvisisjoner eller å overtre bestemmelser utferdiget med hjemmel i
re kvisisjonsloven (§ 20).
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