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Angående brandskydd 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. Även om en stor del av skördearbetet i
NÄRFs område är klart så behöver fyllda gödseltunnor stå beredda i fältkant.
Det torde lämpligen ligga i NÄRFs och kommunernas intresse att det finns platser att fylla
tunnorna på. Det handlar om lättillgängliga platser runt om i räddningstjänstområdet,
framförallt på landsbygden. Ska släckning av halmbränder ske behövs rejält med vatten på
nära håll. Gödseltunnorna har betydligt större volym än räddningstjänstens fordon och kan
fyllas snabbt.
LRF har varit i kontakt med Trollhättans kommun där förståelsen för frågan varit minimal.
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.
Det är LRFs tro att NÄRF inser frågans dignitet och agerar snabbt. Beredskapen måste vara
större inför kommande år. Även om inte torkan blir lika besvärande måste insikt finnas hos
räddningstjänst och kommuner.
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