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LBK:s nyhetsbrev 4-2016  

Påbörjad revidering av Flik 2  
Allmänt om brandskydd i lantbruket 

Revideringsarbetet av Flik 2 Allmänt om brand-

skydd i lantbruket bland annat om systematiskt 

brandskyddsarbete har påbörjats. En arbetsgrupp 

ska bildas och om du vill delta i revideringsarbetet 

anmäler du dig genom ett mejl till 

lbk@brandskyddsforeningen.se.  

 

Nuvarande Flik 2 kan laddas ner från denna länk. 

Förslag på ändringar mejlas till 

lbk@brandskyddsforeningen.se. 

 

 

LBK-pärmen flik 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand  

Arbetet med flik 9.4 Skog fortlöper, efter diskussion med LRF och Skogsägarna kommer nu 

en samordning göras med Skogforsk. Skogforsk har bildats flera arbetsgrupper för att ta fram 

bra anvisningar och sprida information. Ett gemensamt möte med arbetsgrupperna kommer 

att hållas den 6 december.  

Nuvarande preliminära version finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/9-

4-skog. Rekommendationen kan laddas ner från följande länk 9.4 Skog - Förebygga skogs-

brand – Förslag 161115. 

Den 14 september var Anders Danielson på en demonstration av ett släckmedel som dels 

inte ska vara miljöfarligt och är fullt nedbrytbart i naturen. Medlet förhindrar även återan-

tändning. Filmer från tester av Miraculums medel finns på denna länk. 

SVT Gävleborg var på plats se inslaget på denna länk. 

Vid träffen visades även en brandbox som innehåller nödvändigt antal brandsläckare och 

skyddsutrustning. Brandboxen kan med hjälp av skogsmaskinerna enkel tas ut till arbetsplat-

sen. Bifogat finns information om brandboxen. 

LBK-pärmen flik 8 och 10 utsända. 

LBK-pärmens Flik 8 Motorfordon och Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning är 

färdiga och sändes ut till prenumeranterna den 15 oktober. Flikarna kan laddas ner från 

www.lantbruketsbrandskydd.nu eller via ovanstående länkar. 

I Flik 10 anges att från den 1 april 2017 ska nylevererade skördetröskor vara försedda 

med automatiskt släcksystem. Då upphandling redan pågår och vissa avtal redan har skrivits 

där detta krav inte har kunnat beaktas har flera försäkringsbolag meddelat att de kommer att 

lämna dispens från kravet på automatisk släckutrustning under en övergångstid. 

Brandskyddskraven i flik 8 10 baseras på SBF 127:16 Regler brandskydd på arbetsfor-

don som träder i kraft den 1 april 2017. Den kan köpas via ovanstående länk. 
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http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=af450702-92c6-4282-b588-4b3fadd36174&FileName=flik2.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true
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http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6cf4ebfc-df74-4241-b5eb-ff275ba5d40a&FileName=Flik+9-4+Skog+-+F%c3%b6rslag+-+ver+161115.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4u-JyzgS2mWflZlSEkxVm5LUHlzZUtURnBBem1wS2VLbGtaTzdheUFtSE0zanc1Rk00Qkk
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/sa-ska-skogsbrander-motverkas
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LBK Höstmöte och verksamhetsplan 2017 

Den 22 till 23 september gomfördes LBK:s höstmöte i Skövde. I samband med mötet genom-

fördes aven studiebesök på några gårdar vissa hade drabbats av brand det senaste året. 

Protokoll från LBK:s höstmöte i Skövde och information om studiebesöken finns på denna 

länk och på LBK:s hemsida under ”Om oss” 

LBK:s verksamhetsplan för 2017 finns på denna länk och på LBK:s hemsida under ”Om 

oss” 

Studiebesök på Elotec pilotanläggningar 

Den 28 september besökte delar av LBK AU de två anläggningar i Ängelholm som ELOTEC 

har som pilotanläggningar. En slaktkycklingsanläggning och ett hönseri. Anläggningarna har 

projekterats och installerats av en rutinerad installatör från Norge. 

Vid besöket kunde de konstateras att det är viktigt att anläggningarna installeras och in-

gångsätts på rätt sätt. Båda anläggningarna hade gått i nästan ett halvår utan några problem.  

En äldre anläggning på hönseriet hade haft störningar men efter genomgång av systemet 

och rengöring av filterboxen hade anläggningen gått utan problem sedan midsommar.  

Besöken visar på vikten av att den som ska sköta anläggningen får bra och korrekt in-

formation. 

Informationsbroschyr – Uppdaterad i oktober 2016 

Broschyren Brandskydd - Ditt ansvar har uppdaterats med information om 

kravet på egenkontroll av brandskyddet på lantbruksmaskiner. Broschyren 

kan laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen. Den kursiva 

texten efter varje avsnitt är länkad till motsvarande flik LBK-pärmen. Inform-

ationsbroschyren är fri att spridas. 

 

Mobiltelefon med värmekamera 

Jordbruksaktuellt har testat den robusta telefonen CAT S60 under ett par veckors tid i samband 

med årets skördesäsong. Speciellt med telefonen är att den har en värmekamera som visat sig 

komma väl till hand för både det ena och det andra. Läs testen på Jordbruksaktuellts hemsida. 

Ny hemsida för LBK 

Under första kvartalet 2017 kommer LBK:s hemsida att göras om. Den kommer att läggas 

under Brandskyddsföreningens hemsida men det ska gå att använda nuvarande länkar. 

 
Lantbrukets Brandskyddskommitté  

Björn Björkman, Sekreterare  

lbk@brandskyddsforeningen.se tfn 08-588 475 17  

Box 47244, 100 74 Stockholm 

Nyhetsbrevet  

För att försöka hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett inform-

ationsblad 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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