LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
VÄRMLAND

Karlstad 2019-05-16
Till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

Hej!
LRF Värmlands styrelse vill skicka en signal till er på MSB om den stora
betydelsen av dammar och dämmen i landskapet för att underlätta vid
räddningsinsatser i anslutning till bränder. Vi skickar här en vädjan till er att
engagera er i frågan så att dessa får vara kvar och inte som det nu arbetas för
från miljöhåll att riva ut dem, vilket är till förfång för samhällets insatskapacitet
i anslutning till torka och bränder.
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Angående tillgänglighet på släckningsvatten
Årsstämman med LRF Värmland den 25 mars 2019 behandlade en motion om tillgången till
släckningsvatten med bakgrund i de skogsbränder som härjat runt om i landet och länet under
senare år och i kombination med den pågående nedmonteringen av dammar och dämmen så
beslutade LRF Värmlands stämma att tillskriva Länsstyrelsen i Värmland i frågan.
Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för dammar OCH ansvar vid krissituationer. LRF Värmland
undrar därför:
1. om Länsstyrelsen tar hänsyn till beredskapseffekten när förändring av dammar sker? I
så fall hur?
2. om Länsstyrelsen har en förteckning över lämpliga dammar, med tillgänglighet för
större fordon, där vattenuttag kan ske?
3. hur Länsstyrelsens avvägningar ser ut rörande tillgänglighet av släckningsvatten? Hur
är detta arbete prioriterat?
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