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Stockholm 2017-06-09  

LBK:s nyhetsbrev 2-2017  

LBK deltar i lantbruksmässorna Borgeby och 
Brunnby 

Kom och hälsa på oss i vår monter.  

Vid Borgeby fältdagar 28–29/6 utanför Lund finns vi i monter S 95 i 

stora tältet och vid Brunnby lantbruksdagar 5–6/7 utanför Västerås 

finns vi i monter 11 i det stora tältet. 

LBK:s årsmöte  

Den 18 maj hölls LBK:s årsmöte hos Lantbrukarnas riksförbund i 

Stockholm. Protokollet kommer att publiceras på LBK:s hemsida.  

Efter årsmötet berättade Katarina och Torbjörn Karlsson från 

Lönnebergs gård i Jönköping om branden som de drabbade av den 21 maj 2015 då deras ar-

renderade kogård brann och ett 60-tal kor dog. Nu är gården återuppbyggd och deras verk-

samhet är åter igång i samma omfattning som före branden. 

Flik 9.4 Skog – förebygga skogsbrand 

LBK:s rekommendation Flik 9.4 Skog – Förebyggande av skogs-

brand är nu klar och har under maj sänts till prenumeranterna.  

9.4 Skog riktar sig till skogsägande lantbrukare och tar även 

upp andra brandrisker än vid skogsarbete. Rekommendationen ska 

underlätta för skogsägare som själva sköter skogsskötsel och av-

verkning att fatta rätt beslut.  

Skogsbranschens policy (se nedan) är mindre detaljerad än 

 9.4 Skog - Förebygga skogsbrand som kan laddas ner här. 

Skötselskolan - Skogsbrand 

På www.skotselskolan.se finns olika webb-utbildningar om olika 

moment i skogsarbetet bland annat finns det en utbildning om brand. Dessa utbildningar är 

obligatoriska om man ska jobba för några av de större skogsbolagen. Den som inte har avtal 

med något bolag kan själv anmäla sig till kursen som kostar 300 kr på följande länk 

www.skotselskolan.se/syn/ för att få verifieringskod.  

Nya riktlinjer ska förebygga skogsbränder 

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst 

tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogs-

bränder till följd av skogsarbete. 

– De nya riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att fö-

rebygga bränder samt beskriver vilken utrustning som ska finnas 

med vid olika typer av maskinarbete. Dessutom beskriver de hur ru-

tinerna för hur samråd bör ske mellan olika berörda aktörer, säger 

Tomas Johannesson på Skogforsk, i ett pressmeddelande.  

LBK har deltagit i arbetet med att ta fram de riktlinjerna. Rikt-

linjerna och LBK:s rekommendation 9.4 harmoniserar med 

varandra. Riktlinjerna Riskhantering avseende brand bifogas ny-

hetsbrevet och kan även laddas ner från Skogforsks hemsida.  

http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/
https://www.borgebyfaltdagar.se/
http://www.brunnbylantbrukardag.se/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/9.4-skog---forebygga-skogsbrand/
http://www.skotselskolan.se/
http://www.skotselskolan.se/syn/
http://www.skogforsk.se/contentassets/6c848836ec104a4ea436c11051b3d9f2/riskhantering-avseende-brand.pdf
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SBF 127 - Inget krav på att byta ut pulversläckare mot skumsläckare. 

Vi har fått information om att visa säljare av släckutrustning hävdar att pulversläckarna på 

skogsmaskinerna ska bytas till skumsläckare, detta är fel. 

 

Släckutrustning mot brand i maskin 

Enligt SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner ska skördare, skotare 

och markberedare vara utrustade enligt skyddsklass 1, vilket innebär att maskinerna ska ha ett 

fast släcksystem samt 2 handbrandsläckare i klass 43A 233B C. 

Handbrandsläckare med klass 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2014-

06-01. 

I SBF 127 Infoblad 2017-1 som sändes 2017-01-30 gavs möjlighet att ersätta pulver-

släckarna med skumsläckare under förutsättning att de uppfyllde kravet 43A 233B.  

 
Släckutrustning mot brand på mark 

Enligt Skogsbranschens Riskhantering avseende brand vid skogsarbete (bifogas) anges det 

olika åtgärder för att förhindra eller släcka uppkommen brand i skog och mark. 
 

Vid höjd beredskap ska det förutom släckutrustningen enligt SBF 127 även finnas för:  

- Avverkningsmaskiner. Minst 2 st. 9 liters skumsläckare.  

- Markberedningsmaskiner. Minst 6 st. 9 liters skumsläckare.  

- Grävmaskiner i markberedning. Minst 2 st. 9 liters skumsläckare.  

- Samtliga maskiner medför kratta och spade. 

LBK:s nya hemsida publicerad 

Den 27 mars publiceras LBK:s nya hemsida som då blev en undersida till Brandskyddsför-

eningens hemsida www.brandskyddsforeningen.se. LBK:s tidigare webbadress www.lantbru-

ketsbrandskydd.nu länkar till den nya sidan.  

Den största skillnaden är att förflyttning mellan LBK:s olika undersidor görs i kolumnen 

till höger och i brödsmulorna under huvudrubrikerna Lantbrukets brandskyddskommitté / 

LBKs verksamhet / Nyhetsbrev. 

Revidering Flik 2  
Allmänt om brandskydd i lantbruket 

Revideringsarbetet av Flik 2 Allmänt om brand-

skydd i lantbruket med bland annat systematiskt 

brandskyddsarbete har blivit fördröjt. Remissen 

kommer att sändas ut under sommaren för att för-

hoppningsvis kunna fastställas vid LBK:s höstmöte 

i september. 

Synpunkter på nuvarande Flik 2 och andra för-

slag sänds till lbk@brandskyddsforeningen.se. 

 Nuvarande Flik 2 kan laddas ner från denna länk.  

 

 

 

Inträffade bränder 

Då vi inte längre har pressklipp om inträffade bränder på vår hemsida kommer vi att i nyhets-

brevet göra ett urval av bränder och länka till artiklarna på tidningarnas hemsidor. En av de 

vanligaste bränderna är att en gammal ladugård som inte längre används för djurhållning 

brinner. 

 

  

https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/litteratur-och-produkter/sbf-12716-regler-branskydd-arbetsfordon/
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/nyhetsbrev/
mailto:lbk@brandskyddsforeningen.se
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flik2-1.pdf
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April:  

48 pressklipp varav 4 positiva händelser och två bränder där djur hotats av brand och en 

brand där djur dött. 

170412 Brand i transport till slakteri 

170420 Brand i Hallen: Först antändes en ladugård –sedan brann även ett bostadshus ned 

170422 Bastu totalförstördes i brand - hästar i närliggande stall fick evakueras 

170422 Brand i brädhög utanför pannrum 

170426 Ett år efter branden har hästarna äntligen flyttat in 

170428 Häftig brand i centrala Insjön – tre byggnader brann ned till grunden 

 

Maj: 

75 pressklipp varav 5 positiva händelser och 4 bränder där djur hotats av brand. 

170514 Fullt utvecklad brand i maskinhall – en till sjukhus 

170514 ”Det var en chock – djuren skrek” 

170518 Christer vill nystarta efter hemska branden  

170522 Brand i höstack hotade ladugård 

170523 Så minskar du risken för skogsbrand 

170527 Efter branden – så gick det sen 

170729 Böndernas insats vid branden hyllas 

 

 
 

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 / LBKs verksamhet / Nyhetsbrev 

file://///brand04/LBK/0%20-%20Arkiv%20LBK/LBK-ärenden/2017/2017-1407%20Nyhetsbrev/Brand%20i%20transport%20till%20slakteri
http://www.op.se/blaljus/brander/brand-i-hallen-forst-antandes-en-ladugard-sedan-brann-aven-ett-bostadshus-ned
http://www.na.se/blaljus/brander/bastu-totalforstordes-i-brand-hastar-i-narliggande-stall-fick-evakueras
http://www.na.se/blaljus/brander/brand-i-bradhog-utanfor-pannrum
https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/ett-ar-efter-branden-har-hastarna.htm
http://www.avestatidning.com/blaljus/haftig-brand-i-centrala-insjon-tre-byggnader-brann-ned-till-grunden
https://www.jp.se/article/fullt-utvecklad-brand-i-maskinhall-en-till-sjukhus/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/brand-i-ladugard-med-hundratals-djur
https://www.vn.se/article/christer-vill-nystarta-efter-hemska-branden/
http://www.ystadsallehanda.se/tomelilla/brand-i-hostack-hotade-ladugard/
http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2017/sa-minskar-du-risken-for-skogsbrand/
http://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/efter-branden-sa-gick-det-sen-nm4555570.aspx
http://www.expressen.se/kvallsposten/bondernas-insats-vid-branden-hyllas/
mailto:lbk@brandskyddsforeningen.se
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/nyhetsbrev/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/nyhetsbrev/

