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Robert Larsson
Angående skrivelse inkommen från Lantbrukarnas Riksförbund, VG
gällandebrandskydd på landsbygden.
Ja, ni har helt rätt i att årets långa torkperiod har gjort avtryck i långa perioder med höga
temperaturer, ett stort antal bränder i skog och mark, problem för lantbruket med foderskörd
för kommande vinter etc.
Vad det gäller lantbrukets förmåga att ställa upp för varandra och vara till hjälp för
Räddningstjänsten vid brand och andra olyckor, har årets händelser inte varit annorlunda än
min erfarenhet från ca. 35 år i brandyrket, det vill säga mycket gott och vi har i allmänhet god
nytta av denna hjälp och en bra samverkan. Helt naturligt då båda parter tillsammans har ett
intresse av snabbt ingripande för att minimera skador på såväl människor som egendom och
natur.
Vad det gäller platser utanför kommunernas brandpostnät (som vanligen förekommer i
tätorterna) så finns det enligt min mening två alternativ:
•

Använda branddammar (förekommer sällan idag)

•

Ta vatten från sjöar och vattendrag

I båda dessa alternativ råder inte Räddningstjänsten över beslutsgången, vad det gäller
branddammar är detta en kommunal fråga. Avseende att ta vatten från sjöar och vattendrag
så har jag förstått det som så att Länsstyrelsens Vattenavdelning för en dialog med LRF
vilket också är det svar Trollhättans Stad har fått ifrån Länsstyrelsen.
Jag vill passa på att framhålla den enskildes ansvar i frågan enligt nedan.
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor beskriver:
 Den enskildes ansvar 2 kap 2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand.
Ja, ni har helt rätt i att Räddningstjänsten inser frågans dignitet, dock förstår jag inte riktigt
påståendet att beredskapen inte har hållit måttet från NÄRF’s sida och att insikten hos oss
måste ökas.
Branden som hänvisas till den 8 augusti var en del av sammanlagt 5 – 6 samtida bränder
längs med E45-an, vid denna tidpunkt var brandrisken klassad som den högsta, det vill säga
5E (Extremt torrt i skog och mark). NÄRF avsatte resurser från 4 brandstationer samt
flygburna resurser via MSB. Länsstyrelse samt Räddningstjänster från Fyrbodal förvarnades
samtidigt om att ytterligare resurser kunde bli aktuella och förberedde sig för detta.
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Genom ett snabbt agerande avvärjdes brandspridning och därmed följande risk för en eller
flera omfattande skogsbränder.
Under hela sommaren har NÄRF haft ett antal skogs och markbränder, vid något tillfälle 7
(sju) stycken samtidigt. Vid samtliga fall har större skogsbränder avvärjts, detta mycket tack
vare duktiga medarbetare samt snabba resursförstärkningar i form av andra
Räddningstjänster, Försvarsmakten, Flygburna släckresurser och kommuner som har ställt
sina resurser till förfogande. (Enligt MSB har skogsbrand nr. 2 (12 ha) i Färgelanda kommun
fått mest släckvatten / m3 brandyta i hela Sverige)
Samtidigt som ovanstående har NÄRF, tillsammans med övriga Räddningstjänster i Fyrbodal
och övriga VG, försörjt de stora skogsbränderna i Dalarna med brandpersonal!
Vi, om några anser jag, har tillfullo den insikt som krävs. Tillsammans med övriga
Räddningstjänster i Fyrbodal och övriga inom VG jobbar vi ständigt med att tillsammans bli
ännu mer effektiva och samutnyttja de resurser som finns.
Den hjälp som vi har fått från skogsägare och lantbrukare har naturligtvis varit till hjälp.
En dialog med er i dessa frågor ställer vi oss naturligtvis positiva till. Vi kan säkerligen dra
nytta av varandras kunskap och erfarenheter.

Hans Därnemyr
Förbunds/Räddningschef
0520 – 48 59 31
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