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Yttrande över SOU 2019:7 - Skogsbränderna sommaren
2018
Statens fastighetsverk (SFV) vill härmed avge yttrande över SOU 2019:7 - Skogsbränderna sommaren 2018.

Bakgrund
SFV drabbades endast i begränsad omfattning av skogsbränderna sommaren
2018. Totalt hanterades åtta bränder om totalt ca 200 ha, varav den största omfattade ca 150 ha.

Synpunkter
SFV anser att utredningen är gedigen och att de förslag till förbättringar som förs
fram är goda. Om förslagen genomförs kommer de att leda till en minskad risk att
stora bränder uppstår och skapa bättre förutsättningar att klara av de större bränder som ändå uppstår.
En av de viktigaste åtgärderna vore om en tydlig och gemensam strategi kunde
gälla för samtliga räddningstjänster att släcka alla skogsbränder i tidigast möjliga
skede. SFV anser att en sådan strategi bör kunna gälla även i naturreservat och
lågproduktiv skog om det inte finns starka naturvårdsskäl som talar för annat. Skälet till SFV:s uppfattning är att det vid bränder i skyddade områden kan finnas en
risk för spridning till områden med produktiv skogsmark. Detta bör då gälla särskilt
vid hög och extremt hög brandrisk. Om bränder får gå för långt i områden med
lågt skogligt värde så hotar de till slut områden som är värdefulla och då kan branden ha blivit svår, kostsam och farlig att släcka.
SFV instämmer i den bild som ges från markägare/skogsnäring i kap 15 och de
åtgärder som föreslås. SFV:s erfarenhet från sommaren 2018 är att variationen i
kompetens och förhållningssätt mellan olika räddningstjänster när det gäller
skogsbränder blir svår att hantera för en markägare med mark inom många olika
kommuner. När bedömning av vad som är att beteckna som räddningstjänst skiljer sig mellan kommuner liksom rutiner för överlämnande till efterbevakning är det
svårt att veta vad som gäller.
För framtiden anser SFV att satsningar bör ske på:
•
•

•

En nationellt likriktad gemensam utbildning av räddningstjänsterna i skogsbrandbekämpning.
Ta fram tydliga riktlinjer för hur räddningstjänsterna ska agera vid larm om
skogsbrand utifrån aktuell brandriskprognos. Vid högt brandrisk-index anser
SFV att en princip om snabbast möjliga släckning bör praktiseras om inte annat kan motiveras av särskilda skäl.
Nationellt gemensamma rutiner för överlämning till efterbevakning.
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SFV vill även understryka vikten av nationellt likriktad information till allmänheten
när det gäller eld i skog och mark vid hög brandrisk.
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Vem som deltagit
I den slutliga handläggningen av detta yttrande har Mats Wiberg, rättschef samt
Lars Lodin, fastighetschef, deltagit.
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