
Rendalen kommune 1

Kommende NATO-øvelse



Rendalen kommune 2

Rendalen under samtreningen

• Den britiske brigaden har sin hovedbase under feltøvelsen på 
Åkrestrømmen.
– De vil bedrive trening der i forkant av feltøvelsen, som går fra 31. oktober til 

7. november. 

• Gjennom feltøvelsen vil det bli strid mellom brigade nord og den 
britiske brigaden på aksen Tynset – Øvre Rendal. 
– 1. november: Brigade nord gjør seg klar og begynner å bevege seg nedover 

Rendalen, fra Tynset, både gjennom Brydalen og Tylldalen. 

– 2. november: Strid på begge sider av fjellet. 

– 3. november: Mye aktivitet rundt Bergset. 

– 4. november: Styrkene begynner å trekke nordover igjen. 

– 5. og 6. november: Tilbaketrekningen fortsetter. Den vil bli det motsatte av 
offensiven. 

– 7. november: Feltøvelsen er ferdig og stridighetene opphører utpå dagen. 

• Etter samtreningen må det påregnes økt transport i begge dalfører. 

• Etter 14 dager begynner situasjonen å bli normalisert.



Rendalen kommune 3

Oppdaterte oversikter kampsoner

• Fylkesmannen i 

Hedmark har sendt ut 

NATOs manøverplan 

for nord-partiet. 

• Planen viser planlagte 

soner, på planlagte 

dager.

• Ta forbehold om at det 

kan skje endringer i 

planen, både når det 

gjelder oppgitte 

tidspunkter og soner.



Rendalen kommune 4

Kampsoner

i Rendalen

• 31. okt: C2, C5, C11
• 1. nov: C11, C6, C8, C9, C3
• 2. nov: C8, C9, C10, C11, 

C12, C13
• 3. nov: C12, C13
• 4. nov: C12, C13
• 5. nov: C8, C9, C11, C12, C13
• 6. nov: C3, C6, C8
• 7. nov: C1, C2

Norwegian Brigade



Rendalen kommune 5

Kunngjøring – rekvirering av 

øvingsområde

• 25. september: mottatt kunngjøring om at Fylkesmannen i 
Hedmark rekvirerer hele Rendalen kommune som øvingsområde 
for NATO-øvelsen Trident Juncture

• Alle kommuner i Hedmark rekvireres til øvingsområde i tiden 17. 
september til 15. november2 018

– «Myndigheter i stat og kommune, særskiltoppnevnte 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 revisisjonsloven(§ 20).»

• Erstatning for tap og skade forårsaket av øvelsen ytes i samsvar 
med bestemmelsene i rekvisisjonsloven av 29. juni 1951


