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LBK:s nyhetsbrev 4-2015
Lantbruksbränder 2015
I en första analys av inträffade lantbruksbränder 2015 kan följande konstateras. Antalet lantbruksbränder 2015 var cirka 360 varav 48 bränder drabbade djurstall och av dessa dog djur vi
18 bränder. Värst drabbade var mjölk och ungdjur där det dog över 450 djur. 2015 dog inga
grisar vilket var det hårdast drabbade djurslaget 2014.
Brandkostnaden var cirka 31 miljoner lägre än 2015 än 2014 men cirka 30 miljoner högre än
2013 så brandkostnaden är relativt jämn över åren. Under året har det inträffat tre bränder
med en skadekostand över 20 miljoner kronor. Dyrast var branden på klockargården i Värsås
som kostade 27 miljoner. Vid branden dog 74 ungdjur men ett hundratal kor kunde räddas.
Inledningen av 2016 har varit kall och det visar sig i brandstatistiken.
Artiklar om lantbruksbränder finns på denna länk.

Remiss LBK-pärmen flik 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand
LBK har tagit fram ett förslag till flik 9.4 Skog som innehåller rekommendationer för att förebygga brand i skogen. Under framtagandet av rekommendationen har samråd skett med
skogsägarföreningar, Skogforsk och övriga organisationer och myndigheter inom den
svenska skogsbranschen.
Innehåll
1. Allmänt
2. Brandriskprognoser
3. Brandrisker och förebyggande åtgärder
4. LBKs rekommendation om skogsarbete vid olika brandrisker
5. Brandskyddsansvaret vid skogsarbete
6. Efter skogsbranden
7. Literatur och webblänkar
Vi önskar förslag på skrifter och hemsidor som kan tas upp i litteraturförteckningen.
Remiss, konsekvensanalys kan laddas ner från nedanstående länkar.
2016-01-22 Remiss 9.4 Skog - Förebygga skogsbrand
2015-01-22 Konsekvensanalys
Svarsblankett 9.4 Skog ver 160122
Remissvar sänds till LBK@svbf.se helst på ovanstående svarsblankett senast
den 1 mars 2016. Den slutliga rekommendationen beräknas vara klar i april.

Seminarie om LBK:s rekommendationer 18 maj 2016
Vid seminariet kommer den nya rekommendationerna 9.4 skog att pressenteras samt övriga
reviderade rekommendationer. Önskemål om övrigt innehåll tas tacksamt emot på
lbk@svbf.se.
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LantbruksTv på nätet
På nätet sänder Lantbruksnytt 10 minuter lantbruksnyheter sex gånger i veckan, tisdag till
lördag. Den 9 januari var det ett långt avsnitt om brandskydd och LBK:s rekommendationer,
se det på http://www.lantbruksnytt.com/tv/program/2016-01-09/ reportaget börjar 1.30 in i
programmet.
Därefter kommer ett inslag om eldrivna lastmaskinerna. De är troligen på gång in i lantbruken
och det saknas regelverk för dem. De kommer att gå i brandfarliga miljöer och i värsta fall
blir det hybrider av bensin och el. Behövs ett regelverk för fordonen och laddningsplatserna?

Ändring av postadress
Från den 1 februari får LBK och Brandskyddsföreningen en ny postadress.
Box 47244, 100 74 Stockholm. E-postadressens ändras även till
lbk@brandskyddsforeningen.se

Informationsbroschyr – tryckt upplaga
Broschyrerna kan laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu/allmant som PDF utan
kostnad. PDF-versionen har länkar till de olika rekommendationerna i LBK-pärmen.
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@svbf.se, tfn 08-588 475 17

Nyhetsbrevet
För att försöka hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett informationsblad en gång i kvartalet där vi informeras om större frågeställningar som kommit till
kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.
För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig på
följande länk. Anmälan till nyhetsbrevet.
Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan under Allmänt.
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