Vägledning
SKOGSBRAND

Risken för skogsbrand kan bli stor vid långvarig värme
och torka. En skogsbrand kan leda till allvarliga risker för
människor och egendom och orsaka störningar i samhället
och omfattande ekonomiska skador.
Skogsbränder kan uppstå av många olika orsaker: spridning ifrån grillplat
ser i skogen, engångsgrillar på torr mark, blixtnedslag och olika situationer
där människans slarv eller misstag orsakar en brand.
Eldningsförbud är ett viktigt verktyg för att förebygga skogsbränder. Ett
eldningsförbud behöver kommuniceras så att det når ut till både invånare
och besökare i kommunen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har tagit fram en vägledning för eldningsförbud. Vägledningen
innehåller även råd om hur man bedömer, beslutar och kommunicerar ett
eldningsförbud. MSB är också på gång med att fram ett informationspaket
om eldningsförbud inför sommaren 2019.

Länsstyrelsens rekommendationer
Den kommunala räddningstjänsten är sakkunnig i bedömningen av
skogsbrandrisken i länet och bör vara med i utformandet av kommunens
eldningsförbud.
Följ vädret, bedöm utvecklingen och förbered eventuella åtgärder. Använd
MSB:s vägledning om eldningsförbud.

Årsmedeltemperaturen
i Sverige ökar ungefär
dubbelt så snabbt som
genomsnittet på jorden.
Av de senaste trettio åren
har bara två varit kallare
än normalt. Klimatförändringen medför att vi kan
förvänta oss mer extremt
väder och ökad risk för
naturolyckor och samhällsstörningar. Vi kan förvänta
oss mer nederbörd och
översvämningar. Pågående
temperaturökning medför också att vi kan få fler
värmeböljor, problem med
torka och en längre säsong
med skogsbrandrisk.

Framgångsfaktorer
99 Omvärldsbevaka och följ väderutvecklingen
99 Följ MSB:s vägledning
99 Planera hur kommunen ska kommunicera ett
eldningsförbud för att nå alla målgrupper
99 Samverka och samordna kommunikationen

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen följer utvecklingen och samverkar med
MSB och länets kommuner genom att ge råd och stöd
samt en aktuell lägesbild för länet.
Länsstyrelsen arbetar med att minska risker och sårbar
heter i samhället, öka förmågan att hantera olyckor och
kriser, minska konsekvenser av samhällsstörningar samt
utvärdera och lära av inträffade händelser.
Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap kan nås dygnet
runt. Uppgiften är att starta vår krisledning vid allvar
liga olyckor och kriser som berör länet. 

Här hittar du mer information
Myndigheten för samhällsskydd & beredskap
www.msb.se
MSB har information om naturolyckor och klimatförändringens påverkan på samhällsskydd och
beredskap. Här finns information om skogsbrand,
eldningsförbud, brandriskprognoser och förstärkningsresurser.

SMHI
www.smhi.se/klimat
På SMHI:s webbsidor hittar du olika typer av klimatdata och vädervarningar.

Länsstyrelsen
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
På Länsstyrelsens webbsidor hittar du exempelvis
vår regionala handlingsplan för klimatanpassning,
regionalt kunskaps- och planeringsunderlag och
länets klimatanalys.

Klimatanpassningsportalen
www.klimatanpassning.se
På klimatanpassningsportalen hittar du information
om: processtöd och verktyg för klimatanpassning,
lathund för klimatanpassning i kommuner, finansiering av klimatanpassningsåtgärder, goda exempel,
kunskapsunderlag, karttjänster och mycket mera.
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