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Remissvar: Vägledning eldningsförbud
Diarienummer: MSB 2019-02962
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sent ut sitt förslag till ”Vägledning
eldningsförbud” för att få in synpunkter från berörda parter. Svenskt Friluftsliv lämnar här
sina synpunkter på förslaget.
MSB menar att ” Skogsnäringen har vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder på eget
initiativ. Mot den bakgrunden bedöms det inte proportionerligt att vid hög brandrisk helt
förbjuda sådan verksamhet”. Svenskt Friluftsliv delar inte denna bedömning, inte minst med
den senaste sommarens skogsbränder i åtanke. Vi menar istället att eldningsförbudet mycket
väl kan och bör omfatta även skogsnäringen. Speciellt när det gäller den högre nivån som
MSB föreslår och som det ges exempel på hur ett sådant förbud skall formaliseras.
När det gäller medgivande av undantag (kapitel 4:3) noterar Svenskt Friluftsliv att
friluftsarrangemang som t.ex. scoutläger skall kunna medgivas undantag. ”För vissa typer av
verksamheter kan undantag medges……. Exempel på sådana verksamheter kan vara
scoutläger, campingplatser, tävlingsarrangemang eller verksamhetsutövare för
friluftsaktiviteter som har iordningställda grillplatser/eldstäder och där dessa har organiserat
brandskyddet runt aktiviteten samt aktörer som genomför naturvårdsbränningar och har
kunskaper om bränder i vegetation och riskhanteringsrutiner för bränning.” Detta förfarande
anser vi är bra och förutsätter att ideell verksamhet inte, vid hantering av ärenden, skall
belastas med dispensavgift eller annan kostnad. Vi anser det viktigt att MSB uttrycket detta i
sin ”Vägledning eldningsförbud”.
Svenskt Friluftsliv anser sig inte ha kunskap om vilken nivå de olika eldningsförbuden skall
inträda, dvs. vilka WFI-värden som skall gälla utan utgår från att MSBs förslag är bra och
genomtänkt.
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