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• Innledning
Presidenten i skredkommisjonen Domenique Létang ønskte
velkommen til konferansen. Mellom mange innslag er «den
menneskelige faktor» et hovedfokus på årets konferanse.
Videre seier han:
Decision-making is a key point in any rescue mission to
become successful or not. The everlasting question “go
or no go “ requires tough decisions from mountain
rescuers.
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Anbefalinger
«Be searchable» blei presentert i fjor og var også oppe på konferansen i
år. Der blir det sagt at med å gjøre seg meir synlig og søkbar vil du
hjelpe kompiser og redningstjeneste å finne deg raskere.
Eksempler er:
• Refleks
• Lamper
• Fløyte
• RECCO reflektor
• Skredsøker, søkestang og spade
• Mobil, satellitt-telefon
• Radio / VHF ev Nødnett.
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Test av spader, søke-stenger og skredsøkere.
3

Italia
I Italia var det en spesiell sesong sist vinter. Sterk vind i lange perioder. Lite snø under
2000 meter. Over 2000 meter var det snø som i et normalår.

De var 30 omkomne fordelt på 23 dødsulykker. Dei fikk mange ulykker med mange skredtatt
omtrent på samme tid. Eksempel: 3 ulykker med 6 personer involvert, 1 ulykke med 5 personer
involvert og 5 ulykker med 4 personer involvert. Disse på omtrent samme tid gjorde det svært
krevende for redningsmannskap. I tillegg var der 4 stk heliski ulykker i Aostadalen, Piemont og
Lombardia med 3 omkomne og 4 skadde. Flere personer utløste ballong-sekk, men ble totalt
begravd. Grunnen til dette kan være: skredstrekning for kort, ballonger ble skadde, ballong-sekk
ikke i kontakt med person … ??

Frankrike
Frankrike meldte om et av de verste ulykkesår siden 1980.
134 personer registrert tatt av skred.
Det er 29 forskjellige dødsulykker med totalt 45 omkomne.
Gjennomsnitt siste 10 år er: 22 ulykker med 32 omkomne. De hadde lange
perioder med homogen snø, men med vedvarende svake lag. Lange perioder
med ustabilt snødekke, men med gode «kjøreforhold». Noen eksempler.

Sveits
I Sveits var det 33 omkomne i 25 ulykker sist vinter. Av de omkomne var det
23 i fjell-terreng og 10 på off-piste.
Hvorfor så mange omkomne..?
Hasardiøs handling..?
Uheldig..? …
Der var to store ulykker med til sammen 9 omkomne. Videre var det ustabilt
snødekke, for så å få mye nysnø.

Norge
I Norge var det 6 omkomne i 5 ulykker.
24.01.15 omkom en skuterfører i Fardalen på Svalbard. En person er funnet omkommet i et snøskred sør for Longyearbyen på Svalbard,
opplyser Sysselmannen. Det er uvisst om flere personer er tatt av skredet, men søket er nå avsluttet. Personen skal ha blitt funnet i skredsøk
omtrent en time etter at Sysselmannen ble varslet.

- Det var folk som var på scootertur som meldte fra om skredet klokken 11.39. Dette sammen med andre opplysninger vi har, gjør at vi tror
skredet gikk lørdag formiddag, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg hos Sysselmannen til NTB.

10.02.15 omkom en skuterfører i Reisadalen i Nord-Troms. Letemannskaper fant ved 14-tiden onsdag en død person i snømassene i
området i Reisadalen i Nordreisa i Troms hvor det tirsdag gikk et snøras. En snøscooterfører i 30-årene ble meldt savnet tirsdag kveld etter et
skred i Reisadalen tidligere på dagen. Nilsen kan ikke si noe om det er den savnede mannen som er funnet.
Snaut 25 personer har deltatt i søket etter personer som kunne være tatt av raset. Signaler fra en skredsøker ble onsdag fanget opp i
området hvor skredet gikk.
17.02.15 omkom en skikjører ved Fastdalstinden i Troms: Like før klokken 15.00 meldte Hovedredningssentralen Nord-Norge at det var gått
et skred fra Fastdalstinden i Lyngen. Én person reddet seg ut, en annen omkom. Klokken 16.21 meldte Hovedredningssentralen Nord-Norge
(HRS) at en person ble funnet på ca. 3 meters dybde og at det foretas livreddende førstehjelp på stedet. Like etter, klokken 16.36 melder
HRS Nord-Norge at personen er omkommet.
20.04.15 omkom en skikjører på Tjønnholstind i Jotunheimen. Mannen ble funnet omkommet under eggen ved 2.331 meter høye
Tjønnholstinden. Trolig har han falt 3-400 meter rett ned mot breen Nørdre Tjønnholet
31.05.15 omkom to turgåere på beina ved Merraflestinden i Lofoten. (Mann og kvinne i 30 årene tatt av et kombinert snø / steinskred:

Betraktning til slutt.
På tre dager var det 7 episoder med skred i M&R. Med totalt 5 personer som var inne i skredet men kom ut av det i live på ulike vis. I tillegg er det
små marginar som gjer at det ikkje blir tekne fleire.
Skjærtorsdag:
-En mann knekk foten i skred på Strandafjellet.
Langfredag:
-Ei dame blir teken av skred ved Kolåstind.
-En mann blir teken av skred i Kannsdalen, redda av kameratredning.
Påskeaften:
-En mann blir ført 100 meter nedover i et skred på Koppefjellet.
-En mann blir teken av skred på Søre Klauva. So vidt eg forstår er han aleine på tur, blir delvis begravd, men kjem seg ut sjøl. Han går ut dalen på
føttene.
-5 stk er på tur opp til Nyheitind og løyser ut et stort skred på veg opp. Ingen blir tatt. Men de blir redd for å komme seg ned same veg de kom opp.
Vil derfor bli henta med helikopter. I tillegg blir det med ei gruppe på 9 stk som var på veg opp på nabofjellet.
-2 menn på veg ned løyser ut et skred på Nøre Sætretind. Dei er heile tida over flaket og aldri inne i det. Under skredet er det ei gruppe på 4 på veg
oppover. Men skredet stopper før, eller går rett forbi dem.

Kvalifisert førstehjelp
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Flott det gikk så bra…..
Ha en flott og sikker vinter.

