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Lantbrukets 
Brandskyddskommitte, LBK 

Protokoll från LBK:s höstmöte 2016 
Datum: 27 september 2017 

Kl. 13.15-14.30 
Plats: Viking Line Rosella 

Anders Danielson och Anders Drott ja Lantbrukarnas Riksförbund, Karin Lönn, Brandskyddsföreningen 
Sverige, Eva Wallentinsson och Birgitta Olsson Gjensidige AB, Annika Engquist och Stefan Magnus
son Dina Försäkringar AB, Leif Mårtensson och Johan Listmark Länsförsäkringar AB, Christian HuselI 
och Bertil Holmqvist Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, A.rma Nordblad Länsstyrelsen i Örebro län, 
och Björn Björkman Lantbrukets brandskyddskommitte. 

Dagordning 
l. Sanunanträdet öppnas 

2. Godkännande av föredragningslistan 

3. Val av protokollsjusterare 

4 . Godkännande av föregående protokoll 

5. Anmälan om ändrad representation i kommitten och övriga organ 

6. LBK:s rekonunendation 2 Allmänt om brandskydd 

7. Brandstatistik 

8. Information om LBK via intressenterna 

9. Förslag och diskussion av verksamhetsplan 2018-2023 
Gruppdiskussion 
-- Mål och verksamhet inför 2017 
-- Mål och verksamhet inför 2023 
Beslut om budget och verksamhetsplan 2018 
- LBK:s förslag till Brandskyddsföreningens Service AB 

10. Årsmötet 2018 
- Förslag 17 april - LRF Stockholm - Upplägg? 

11. Övriga frågor 
- Hästskoning - Heta Arbeten@ 

12. Sanunaoträdet avslutas 
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Lantbrukets 
Brandskyddskommitte, LBK 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

LBK:s ordförande Anders Danielson hälsade samtliga närvarande välkonma och förklarade 
LBK:s ordinarie höstmöte 2017 öppnat. 

Anders redogjorde för vad som gj0l1S med anledning av LBK:s fyllt 70 år. Bland annat delta
gande vid mässorna Borgeby fåltdagar med 400 utställare och Brunnby lantbruksdagar med 100 
utställare. Det kan konstateras att det lätt att komma bort på den stora mässan i Borgeby. På 
Brunnby var det fler lantbrukare som besökte LBK:s monter. 

Pressmeddelande om LBK 70 år gav en stor artikel i Land Lantbruk med inriktning på konse
kvenserna av bränder på lantbruk. 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

Det utsända f6reslaget till dagordning godkändes . 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Karin Lönn utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 4 Godkännande av föregående protokoll 

Protokollet från årsmötet den 18 maj 2017 har per e-post sänts till intressenterna den 12 juni. 
Inga synpunkter på innehållet fanns. Mötet konstaterade att det är bra med föredrag av lantbru
kare som drabbats av brand. Det ger tyngd åt det vi jobbar med. 

Beslut: Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Anmälan om ändrad representation i kommitten och övriga organ 

Följande förändringar av intressenternas representation anmäldes : 
Karin Lönn ersätter Anders Bergquist som Brandskyddsföreningens ledamot i LBK. 
David Holgersson ersätter Anders Nilsson som Svensk fågels suppleant i LBK. 

§ 6 LBK:s rekommendation 2 Allmänt om brandskydd 

Björn Björkman redogjorde för inkonma synpunkter på slutförslaget till rekommendation 2 Allmänt om 
brandskydd. Vid mötet framfördes mindre förslag på ändringar som infördes i dokumentet. 

Beslut: Efter smärre korrigeringar godkände förslaget. Dock ska kraven för särskild redogö-
relse diskuteras med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB . 

§ 7 Brandstatistik 

Anta l räddningstjänstinsatse r 1998-2015 
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Olika typer av statistik diskuterades och 
vilka olika jämförelser som kan göras. 
MSB :s statistik över räddningstjänstens ut
ryckningar är ännu inte klar för 2016. Ä ven 
Svensk försäkrings statistik dröjer. 
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Vidstående diagram redovisar räddningstjäns
tens utryckningar till brand i lantbruksbygg
nad ej bostad. 

o 
Antal räddningsinsatser dit den kommunala 
räddningstjänsten larmats redovisas i rädd

ningstjänstens insatsrapporter. Statist iken kan laddas ner från denna länk. 
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§ 8 Förslag och diskussion av verksamhetsplan 2018-2023 

Förslag till verksamhetsplan för 2018 till 2023 diskuterades. 

Beslut: Förslaget till verksamhetsplan godkändes med smälTe ändringar. 

§ 9 Årsmötet 2018 

Förslag till årsmötesdag är den 17 april 2018 på LRF i Stockholm. 

Beslut: Årsmötet hålls den 17 april 2018 klI0.00-l3.00 på LRF i Stockholm 

§ 17 Övriga frågor 

Hästskoning - Heta Arbeten® 
Björn Björkman redogjorde för den nya anvisningen SBF HA-O 12:01 Hästskoning - Heta Arb ten.''' ' som 
inte är ett LBK-dokument men kan laddas ner från LBK:s hemsida. Anvisningarna är fria att spridas och 
ger möjlighet till lättnader vad gäller tillståndsgivningen när stallägaren anordnar en särskild plats för 
hästskoning, se avsnitt 7.2 . 

§ 18 Sammanträdet avslutas 

Ordförande Anders Danielson förklarade mötet avslutat. 

2017-10-09 

Vid protokollet fl/l 

%~~~~ ~i~;,:i rYl Ct11 
Sekreterare 

Justeras: 

~du, flwd~ 
Anders Danielson 
Ordförande 
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Höstmötet avslutades med studiebesök under torsdag den 28/9 2017 
Förutom studiebesök på Ålands sjöfartsmuseum och Eckerö post och tullhus i samband med middag 
och lunch gjordes tre längre studiebesök: 

Landbaserad fiskodling av premium regnbågslax. 

http://www.fifax .ax/ hctp:l/www.f-fast.axl 

Företagets affårside är att odla premium regnbågslax på ett modernt, innovativt och miljövänligt sätt. 
För det ändamålet etablerar FIFAX en landbaserad RAS-odling i Storby/Eckerö på västra Åland. 

Målsättningen är att producera den bästa, inhemska, hela och fårska regnbågslaxen. Produkten kommer 
initialt att distribueras på närmarknaderna. 

Fullt utbyggd kommer anläggningen att omsätta 11 - 13 miljoner euro per år och sysselsätta 15-20 per
soner. Produktionen kommer att uppgå till över 3.000 ton så kallad rundflsk per år. 

Anläggningen är på 15.000 m2
. 

Vattnet omsätts en gång i tinunen och cirkulerar i ett slutet system med ett eget reningsverk för anlägg
ningen med ozon-, UV och mekanisk rening. Anläggningen tillförs 30 m3 sjövatten valje dag efter att ha 
renats med ozon och UV -rening. 

Från ägg till slaktfårdig fisk på 2,5 kg. Målet är 10 ton fisk per dag. Varje bassäng rymmer 5000 m3. 60 
kg fisk per ton vatten. + 14-16 graders vattentemperatur är optimalt. Fisken sorteras efter vikt var 3-6 
vecka för att få samma storlek i de olika bassängerna. 

Deltagarna konstaterade att denna typ av hållbar, storskalig odling av fisk med minimal miUöpåverkan 
är mycket intressant och innovativ men att det nog inte är något för svenska lantbrukare. 

Bodamjölk 

https:!lsv-se.facebook.com!Bodamjolk/ 

76 Ha egen mark och arrenderar lika mycket. 

1991 Jan-Håkan o Carina Eriksson köpte gården och började att utveckla mjölkproduktionen. 
2008 Ombildades till Bodamjölk och började att bygga nya stall. 

90 kor på två mjölkningsrobotar. 10-11 ton mjölk per ko och år. 

Koma är frigående och föredrar att gå ut på kvällarna när det är svalt. Soliga dagar stannar de inne. K vi
gorna blev skrämda av åskan och flydde från gården. 

Elotec brandlarrnsanläggning kopplad via mjölkrobottens larmcentral. Service enligt avtal en gång per 
år. Utöver det årliga servicebesöket har installatören behövt komma ut ytterligare ett par gånger per år. 
Driften av systemet är till stor del överlåtet till installatören. 

Erhåller 15 % rabatt på brandförsäkringen. 

Reservkraften har gått igång 60 gånger hittills i år. 

För ett antal år sedan hade man ett brandtiIlbud på gården som kunnat sluta illa . Det började brinna i ett 
strölager men gårdens folk lyckades själva släcka elden. 
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Ålands Trädgårdshall 

http ://www.ath.ax/sv/start 

Med dess nya optiska löksorteringslinje. 

Ålands TrädgårdshaJI ägs av cirka 120 åländska odlare. De levererar högkvalitativ frukt, grönsaker och 
rotsaker till butiker i hela landet via centralaffårerna. På anläggningen i Jomala, Ringsböle på Åland 
jobbar 24 personer. 

Andelslaget Ålands Trädgårdshall grundades 1975 och fungerar som rådgivare, lagrings-, förpackn.i.ngs
och marknadsföringsbolag för bolagets odlare. 

Ålands Trädgårdshall satsar på hög kvalitet, ny teknik och ständig produktutveckling för att uppfylla 
efterfrågan på goda inhemska råvaror 
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