2003-03-10

Statsrådet
Leni Björklund
Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Inställd skogsbrandsbevakning ökar risken för samhällsfarliga
skogsbränder våren-sommaren 2003
Inom mindre än två månader, i början av maj 2003, kan risken för
skogsbränder åter att vara hög. Vi har i Sverige under ett sekel kunnat möte
den brandfarliga perioden med intensiv bevakning. Under senare år har detta
skett med flygspaning som på ett föredömligt sätt genomförts i samarbete
mellan Räddningsverket och Frivilliga Flygkåren. På detta sätt har det svenska
totalförsvaret också under realistiska förhållanden utvecklat värdefull
flygspaningskompetens.
Räddningsverket har under 2002 dragit sig ur rollen att organisera och
finansiera det nationella systemet för skogsbrandsbevakning. Verket anger brist
på budgetmedel som skäl. Nedrustningen av denna nödvändiga samhällsfunktion har skett utan att någon annan fungerande lösning tagits fram.
Under det torra och brandfarliga året 2002 upptäckte skogsbrandsflyget 265
bänder. Tack vare snabba insatser på ett tidigt stadium kunde stora skador på
egendom och miljö förhindras. Statens kostnader via Räddningsverket uppgick
år 2002 till 8.3 MSEK. En enda större brand ger skador som överstiger denna
kostnad. Insatsen är tveklöst samhällsekonomiskt nyttig och lönsam.
Skogsbrandsflyget måste drivas som en fråga för hela samhället och betalas av
staten. Utöver stora skogsvärden hotas också fast egendom såsom lantbruksbyggnader, fritidshus och permanenta bostadshus. Samhällets ansvar är en följd
av allemansrätten med den starkt ökade risken för bränder orsakad av turism,
rekreation och friluftsaktiviteter i skogen. Skogsbruket kan därför inte påta sig
detta ansvar och ta dessa kostnader.
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Slutsatser och yrkande
Tiden för att lösa nuvarande kris att stå utan skogsbrandbevakning är mycket
kort. Vi yrkar att Staten tar sitt ansvar och tillskjuter de medel som behövs för
ett fungerande skogsbrandflyg. Vi ber att snarast få företräde för att överlägga
om hur frågan skall hanteras.
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