Box 47244, 100 74 Stockholm
Telefon 08-588 475 17
lbk@brandskyddsforeningen.se

www.lantbruketsbrandskydd.nu

Stockholm 2017-09-07

LBK:s nyhetsbrev 3-2017
Revidering Flik 2 Allmänt om brandskydd i lantbruket
Förslaget till den reviderade Flik 2 Allmänt om
brandskydd i lantbruket sändes på remiss den 20
juni med sista svarsdag den 10/9 men vi tar emot
sena svar. Önskar du remissen på nytt meddela mig
så sänder jag den på nytt.
Inkomna synpunkter kommer att behandlas vid
LBK:s höstmöte den 27 september.
Synpunkter på nuvarande Flik 2 och andra förslag sänds till lbk@brandskyddsforeningen.se.
Synpunkter på andra rekommendationer
tas emot löpande för att kunna göra bra revideringar

Bilaga 1 till ”Nya riktlinjer ska förebygga skogsbränder”
Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram riktlinjerna
Riskhantering avseende brand som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av
skogsarbete.
En bilaga med kommentarer och kompletterande information
har nu tagits fram. Bilagan kan laddas ner som pdf här eller
på Skogforsks hemsida.

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.

Ogräsbränning endast vid duggregn
Nedanstående brand i Bara den 27 juni berodde på ogräsborttagning med gasolbrännare.
Ogräset ska inte brännas bort utan att det ska bara värmepåverkas för att sedan dö. Att använda en gasolbrännare intill en husfasad är mycket farligt då de varma lågorna kan smita in
under fasadbeklädnaden och tända eld på väggen. Om grundmuren eller fasaden är isolerad
med cellplast är risken ännu större. Villaaktuellt har en kort anvisning om hur arbetet ska utföras.
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Inträffade bränder
Här nedan finns ett axplock av de bränder som inträffat inom lantbruk och hästnäring de senaste månaderna. Rubrikerna länkar till artiklarna på tidningarnas hemsidor. En av de vanligaste bränderna är att en gammal ladugård som inte längre används för djurhållning brinner.
Juni:
36 bränder varav 2 positiva händelser och fem bränder där djur har hotats och två bränder där
djur har dött
170617 Överhettade batterier orsakade brandlarm
170619 Bil i brand utanför kläckeri
170622 Skulle reparera bilen - då brann tre lador till grunden
170625 Brand i stall efter blixtnedslag – boende släckte själva
170625 Lantbrukare hjälper räddningstjänsten med maskiner
170625 Branden i Rånna kopplad till plastlarm
170626 Höns dog när ladugård brann
170627 Kraftig brand i gårdsbyggnad utanför Bara
Juli:
32 bränder varav 2 positiva händelser och tre bränder där djur har hotats.
170707 Stor brand rasade i stall – boende fick fly
170707 Efter stallbranden: ”Jag är jätteledsen men glad att så många engagerar sig”
170714 Fem år sedan ladugården brann
170717 Traktor fattade eld på bondgård
170719 Unnis hus brann ned – får inget nytt trots villaförsäkring
170720 Byggnad full med hö brann
170722 Lasse om tiden efter branden i Linderås
170725 Stall totalförstördes i brand
170726 Två personer brännskadades vid storbrand på Sollerön
Augusti:
52 bränder varav 4 positiva händelser och två bränder där djur har hotats och två bränder där
djur har dött
170801 Räddningstjänsten ger råd: Så kan man förebygga skogsbrand
170808 Risk för brand på moderna traktorer
170808 20 000 grisar döda i eldsvåda - krav på djurförbud
170808 Gård i Fjärdingslöv svårt eldhärjad
170809 Exotiska fåglar dog i omfattande brand
170818 Stoppade maskinbrand med pulversläckare
170823 Spannmålssilo i brand – räddningstjänsten kvar hela natten
170823 Traktor totalförstördes vid brand
170824 Kraftig rök när skördetröska brann

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 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 / LBKs verksamhet / Nyhetsbrev
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