Fakta
Indsatsen med at slukke omfattende skovbrande i Sverige er afsluttet
Beredskabsstyrelsen afslutter indsats mod skovbrande i Sverige. Med over 17.000 indsatstimer har
indsatsen personalemæssigt været en af de største internationale beredskabsindsatser i nyere tid.
Situation
Sverige har nu med international hjælp slukket
langt de fleste af de skovbrande, som har hærget
landet i løbet af sommeren. Den svenske beredskabsmyndighed, MSB, har rapporteret, at sammenlagt 25.000 ha har været påvirket af brandene,
der især har hænget områderne Gävleborg, Jämtland og Dalarna län.

De udsendte brandfolk har udført et imponerende
stykke arbejde under svære vilkår. De har bl.a.
modtaget stor ros fra de svenske myndigheder og
EU-kommissæren på området.
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Indsatsen skal ses i lyset af, at Danmark i samme
periode har oplevet rekordmange naturbrande. Beredskabsstyrelsens mandskabs- og materielmæssige ressourcer er derfor blevet strakt til det yderste i
løbet af sommeren. Når det lykkedes at gennemføre indsatsen i Sverige uden at kompromittere det
nationale beredskab og midt i en sommerferieperiode, skyldes det en ekstraordinær indsats af al involveret personel.
Den danske indsats
På svensk anmodning har Beredskabsstyrelsen i
perioden 19. juli til 6. august haft syv brandslukningshold i Sverige. Fra 6.-9. august pakkede yderligere et hold sammen efter indsatsen. De sidste
udsendte var tilbage på dansk grund 10. august.
Den danske indsats har især bestået i at etablere
standsningslinjer, der har forhindret ilden i at brede
sig. Indsatsen har været afgørende for at få kontrol
med ilden i et uvejsomt område på ca. 200 km 2
omkring Ljusdal i det centrale Sverige.
Beredskabsstyrelsen ledede indsatsen med støtte
fra de kommunale beredskaber i Danmark og Grønland. 215 brandfolk – primært frivillige – har været
udsendt; indsatsen løb op i mere end 17.000 indsatstimer.
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Forsvaret bidrog via transportmæssig og administrativ støtte, og samarbejdet på tværs af ministerområdet muliggjorde en smidig og effektiv indsats.
Foruden Danmark har Norge, Italien, Frankrig,
Tyskland, Litauen, Finland og Polen bidraget til indsatsen via EU's civilbeskyttelsesmekanisme. En
række andre lande har også tilbudt assistance.
Indsatsen opsummeret
 De danske brandfolk har været indsat i et
område på 200 km2 omkring Ljusdal.
 Indsatsen har krævet mere end 17.000
indsatstimer.
 215 brandfolk har været indsat.
 Godt 70 % af mandskabet kom fra Beredskabsstyrelsen, mens de kommunale beredskaber leverede omkring 30 %.
 Der er udlagt 56 km brandslager.
 16 køretøjer har været indsat.
Beredskabsstyrelsen
Datavej 16, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 90 60 00 • E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

