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Angående brandskydd och vatten på landsbygden
Den förhärskande torkan har gjort att brandrisken har ökat markant. Det gäller både skog och
åker.
Det mesta av arbetet i skogen har upphört på grund av brandrisken. På åkermark har skörden
pågått en tid. Incidenter med bränder har inträffat.
Det är ett beprövat sätt att hindra och stoppa bränder genom att begjuta med vatten från
gödseltunnor. Minst lika viktigt är att förebygga. Visserligen har skörden kommit långt i länet
men risken för fältbränder är fortsatt stor. LRF har uppmanat lantbruket att ha gödseltunnor
med vatten i beredskap.
Det börjar sina i många privata brunnar och man är sparsam med vatten för att ha till det
nödvändigaste. Då ser man sig om efter andra möjligheter att fylla tunnorna. Då måste det
vara klart var lantbrukaren kan hämta vatten ur vattendrag och sjöar samt tankstationer.
Tunnorna kan pumpa upp vatten effektivt bara de kommer hyggligt nära. Det innebär att det
inte får vara för sankt eller för mycket träd och buskar samt att det helst ska vara lätt att vända
ekipaget.
Tunnan ska vara fylld. Det går inte att vänta tills larmet kommer. Snabbhet är nödvändighet
för minska skadeverkningarna. Det är inte tillfyllest med en plats per kommun eftersom
tömda tunnor snabbt ska fyllas vid allvarligare tillbud.
Tunnorna har lite olika kapacitet men finns tom ca 25 kubikmeter. Sen finns det på några
gårdar i länet gödseltrailers som rymmer t o m 50 kubikmeter. De är mer avpassade för
vägtransporter och är ypperliga att tranportera ut vatten med till släckningsenheterna.
Onsdagen den 8 augusti brann det längs E45 på flera ställen. Brandhärden strax norr om
Bloms i Mellerud eftersläcktes på ett helt utmärkt sätt av en lantbrukare i grannskapet. Ingen
behövde ens ringa in familjen som dels släckte dels körde vatten. Om behov hade funnits var
en lantbrukare i Åmål beredd att hjälpa till norrifrån.
Tisdagen den 7 augusti brann en industri i Herrljunga. För att förhindra spridning till
omgivningarna spred traktens bönder vatten med sina gödseltunnor. Det var lätt att få dem på
plats genom de kontakter som tidigare tagits.

Söndagen den 4 augusti brann det kraftigt längs gamla E6 vid Bratteröd, Uddevalla. Även här
gick larmet till lantbruket som snabbt kom till platsen med gödseltunnor.
Det är väl inget som missat insatserna som lantbruket gjort i samband med de stora
skogbränderna?
Från LRF vill vi betona vikten av en aktiv och konstruktiv dialog som är befriad från mesta
möjliga byråkrati. En torr sommar lär inte komma ensam så beredskapen måste vara hög.
Brand är nog det värsta som kan drabba ett företag. Många räddningstjänststyrkor har lång
framkörningstid på landsbygden och tvingar den enskilda att vara väl förberedd. Tillräckligt
med vatten är en framgångsfaktor. Dels att fyllda tunnor finns redo och dels att det är korta
framkörningar för att fylla på.
Att rädda liv och egendom är av yttersta vikt och måste gå först. Skadeverkningarna av en
brand i skogen eller i en djurbesättning kan bli enorma. Det handlar ofta om mångmiljonskador. Därför är det så viktigt att lantbruket kan skydda sin egendom men även stötta de
professionella styrkorna.
Under den kommande hösten och vintern måste samordning ske mellan länsstyrelse,
räddningstjänster, kommuner och lantbrukare så att inga frågetecken finns när det blir skarpt
läge.
Säkerligen finns goda erfarenheter att ta tillvara hos de län som drabbats så hårt av
skogsbränder.

Med hopp om en fortsatt god dialog.
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