
Så brann det i somras 
Vilka slutsatser kan man dra?

Anders Granström
SLU, Umeå



Utan skogsbrandförsvar – Ingen svensk 
skogsnäring (som vi känner den)

LSO viktigare än SVL?

I medeltal ett par tusen antändningar i skog per år

Gratis släckning…… (men någon betalar)























Ljusdalskomplexet 14/7, en timme efter larm

Enskogen

Nötberget

Ängra

Foto: Peter Wicander, brandflyget



Ramsjö Deltid 
0+2 

Färila Deltid 
1+4

Kårböle Värn 
(8 personer)

Los Värn
(8 personer)

Järvsö Deltid 
1+4

Tandsjöborg Värn
(2 personer)

Ljusdal Deltid
1 BIB 
1+5

Ljusdals kommun
18 personer i beredskap (5-7 
minuter anspänningstid)
Värn kan fylla på samt 
ytterligare lediga deltidare. Fri 
inryckning.  
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Kumulativ fördelning av antal bränder respektive bränd areal 2018

Antal bränder

Areal
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Trängslet (14 aktiva dagar)

Fågelsjö (6 aktiva dagar)

Ljusdalskomplexet (15 aktiva dagar)

3 dagar med talrika 
blixtantändningar

3 dagar med extremt bra 
brandväder



Bränder som återuppstått på 2a dagen…….

• Trängslet (2 gånger) 3500 ha

• Enskogen (2 gånger) 4300 ha

• Nötberget 870 ha

• Fågelsjö (2 gånger) 3900 ha

• Storbrättan (2 gånger) 940 ha

• Lima 501 ha

• Tovåsen 340 ha

• Serri ca 350 ha

Summa 14 700 av c 20 000 ha = 73% 



”Sedan skogseld blivit dämpad, skall till förekommande av förnyat

utbrott av densamma eftersläckning ske och bevakning anordnas

på sätt och i den utsträckning skogsbrandfogden anser nödigt.

Sedan skogselden blivit släckt, skall skogsbrandfogden eller den 

han i sitt ställe därtill sätter, avsyna brandplatsen. Befinnes det

härvid, att bevakning ej längre erfordras, skall det kvarlämnade

släckningsmanskapet hemförlovas.”

51§ Normalbrandordning för landskommuner, i vilka skogsbrandförsvaret

ordnats för sig. 1944.



Skogsbrukets organisation och bemanning----

• Tar inte riktigt sitt ansvar för brandfrågan

• Tunn fältorganisation 

• Längst ner i näringskedjan…… - Migrantarbetare – språkförbistring –
varierande kompetens – Stor omsättning av folk och bolag



Det finns bättre och sämre bränsle-typer under 
olika trädslag, men vad har det för nettoeffekt?

• Contorta? 

• Tall?

• Gran?

• Björk?

• Lärk?











Antal antändningar

Brandförsvarets 
effektivitet

Antal riskdagar

Framtiden?



Antal antändningar

Brandförsvarets 
effektivitet

Climate change?
Landsbygdens avfolkning?

Markägaransvaret (LSO)?

Skogsskötsel/bränslestruktur?

Brandprevention?

Antal riskdagar



Stor brand – stor organisation. 
Men vilka insatser har haft effekt 
på elden?















Vädret
















