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PRESSMEDDELANDE 
 
SKOGSBRANDSFÖRSTÄRKNING FRÅN MSB 

I dag (tisdag) anländer två containrar med utrustning för att bekämpa 
skogsbränder till Räddningstjänsten Medelpad. Utrustningen kommer från 
MSB* och ska förstärka hela mellannorrland när regionens resurerser inte 
räcker till. 

- Det är roligt att MSB har valt oss som placeringsort, det är ett kvitto på 
att de ser oss som en duktig organisation att sköta utrustningen, säger 
Tommy Lindgren, Räddningstjänsten Medelpad. 

 
Räddningstjänsten Medelpad har även gjort en förstärkning gällande den teoretiska biten och 
utbildat sin insatsledning enligt kanadensiska FWI, (Fire weather index). 

- I Kanada är man erkänt duktig i världen på att bekämpa skogsbränder. Med FWI får vi 
bättre brandriskprognoser och vi kan även bättre förstå brandbeteendet i en specifik 
skogsbrand. Vilket gör att vi kan vara ännu effektivare vid en insats, säger Mats 
Bergmark, funktionsansvarig för naturolyckor.  

 
Förebygga skogs- och naturbränder – vad ska Du själv tänka på! 

- Det är främst dagar med låg luftfuktighet som både antändnings- och spridningsrisken 
är riktigt stor, om det är torrt i markerna. Den relativa luftfuktigheten är lägst under 
eftermiddagen, en solig dag. När luftfuktigheten sjunker under 30-40 % är riskerna 
stora. Då ska man verkligen vara försiktig med eld i naturen, då kan även en gnista 
tända en skogsbrand, säger Mats Bergmark. 

 
Andra åtgärder är att kolla brandriskprognoser på SMHI:s hemsida eller genom att ladda ner 
appen ”Brandrisk Ute”, innan Du grillar eller gör upp eld i naturen. Tänk även på att ha 
släckutrustning till hands. När Du har eldat ansvarar Du för att elden är ordentligt släkt och 
inte kan ta sig igen. 
 
* MSB = Myndigheten för samhällskydd och beredskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, Mats Bergmark: 070-377 55 50; Tommy Lindgren 070-203 43 14 
 

Skogsbrandscontainerna har anlänt till vår övningsanläggning vid Fillan. Containerna 
kommer sedan att bli stationerade vid vår brandstation i Söråker. 
  
De består bland annat av:  * 21 000 m med brandslang  

* Motorsprutor, pumpar, kopplingar, mm 
* Skuminjektorer, motorsågar, elverk, mm  
* 6–hjulig terrängfordon 
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