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Beslut 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 

2019-06-26 452-4519-2019 

Beslut om upphävande av meddelade föreskrifter om 
förbud för allmänheten att vistas inom brandskadat 
skogsområde i Storbrättan, Härjedalens kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver tidigare meddelade föreskrifter om förbud för 
allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet 
Storbrättan i Häijedalens kommun, kungjord i länets 
författningssamling 23FS 2018-29, beslutad den 16 augusti 2018 i 
ärende med diarienummer 457-5755-2018. 

Beslutet börjar gälla omedelbart. 

Detta beslut får enligt 3 kap. 27 § 2 st. ordningslagen inte överklagas. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutade den 16 augusti 2018 att meddela föreskrifter 
om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade 
skogsområdet Storbrättan i Härjedalens kommun. Fastighetsägare och 
andra rättighetsägare inom området (som exempelvis a1Tendatorer, 
ägare av olika typer av infrastruktur ochjakträttsinnehavare) ansågs 
dock ha ett behov av att kunna få tillträde till området varför de 
undantogs från beträdandeförbudet. Likaså bedömde länsstyrelsen att 
ett antal myndigheter behövde få tillträde till området i samband med 
utförande av räddningstjänst, väghållningsarbete, polisiärt arbete och 
tillsynsarbete varför även dessa aktörer undantogs från förbudet. 

Som grund för beslutet om föreskrifter angavs sammanfattningsvis att 
det var förenat med livsfara att vistas i området, bl.a. till följd av risk 
för nedfallande träd och brandhärdar i marken. Räddningsledarens 
bedömning var att det, mot bakgrund av detta, förelåg stor risk för 
allvarliga personskador om allmänheten vistades inom området. 

Länsstyrelsen och andra myndigheter har därefter kontinuerligt bevakat 
och följt upp riskbilden inom de brandskadeområdena i Hätjedalens 
kommun. Bland annat genom överflygningar av området. Omfattande 
röjningsarbeten har genomförts i skogen och dättill har vintersäsongens 
stormar fällt en stor andel av den brandskadade skogen. 
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Riskbilden för allmänheten vid vistelse i skogen är därför i dagsläget 
förändrad och det föreligger nu enbart något förhöjda risker för fallande 
träd i jämförelse med vistelse i ett opåverkat skogsområde. 

Skälen till beslutet 

Med beaktande av stabiliseringen av läget inom de brandskadade 
områdena i Härjedalens kommun, bedöms riskerna för allmänheten vid 
vistelse inom områdena ha minskat i sådan utsträckning att 
vistelseförbudet bör upphävas. 

Mot denna bakgmnd ska de meddelade föreskrifterna om förbud för 
allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet 
Storbrättan i Hätjedalens kommun upphävas. 

Konsekvensutredning 

Länsstyrelsen bedömer, i enlighet med 5 § förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, att det mot bakgrund av den 
aktuella föreskriftens karaktär saknas skäl att genomföra en 
konsekvensutredning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

3 kap. 11 § ordningslagen. 

4 § förordning (1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen. 

5 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Information 
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Länsstyrelsen kommer att informera allmänheten om vad man bör tänka på 
vid vistelse inom områdena, bland annat att risken för nedfallande träd och 
grenar är något förhöjd, att avstånd bör hållas till timmerbilar och 
skogsmaskiner, att allemansrätten bör respekteras samt att visa hänsyn till de 
som bor och arbetar inom områdena. 

q~~ Staffan Edler 
Beredskaps direktör Landshövding 
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Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd . 

Kungörelse: 

Länets författningssamling 
Sveriges Radio P4 Jämtland 
Post- och Inrikestidningar 
Länets 01tstidningar 

Sändlista: 

Härjedalens kommun 
Räddningstjänstförbundet i Jämtland 
Polismyndigheten Region Nord 

Länsstyrelsen i Dalarna 
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Sveriges Radio P4 Jämtland 
Krisinformation.se 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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