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Naturskydd
Ett alternativ till fortsatt skogsbruk kan vara 
att spara den brända skogen. Skog som 
brunnit har ofta stora naturvärden och då 
kan det finnas möjlighet att skydda området 
och få ersättning från staten. Skyddsformer 
som kan bli aktuella är naturreservat, bio-
topskydd eller naturvårdsavtal. Länsstyrel-
sen kan bedöma om din skog är intressant 
för reservatsbildning. De som har större 
områden med naturvärden efter branden har 
i de flesta fall redan blivit kontaktade. 
Vid reservatsbildning får du i så fall ersätt-
ning för värdet och för att du inte längre 
kan bedriva skogsbruk. Mindre områden 
kan också skyddas som biotopskydd av 
Skogsstyrelsen. I båda fallen inventeras och 
värderas området.

Ersättning för brandskadad skog
Har du ersättningsanspråk för din mark så 
sker detta med respektive försäkringsbolag. 
Kontakta dem så hjälper de dig att hantera 
ärendet.
 

SKOG OCH MARK

Återställning av begränsningslinjer och 
brandgator
Allt som skadades genom räddningsinsats-
en ska ersättas. Till exempel skador från 
transport, grävning, etc. Det gäller även 
skog som skadats på annat sätt än brand. 
Eftersom det handlar om mycket stora ytor 
kommer en inventering att göras för att 
bedöma de individuella fallen. Allt virke som 
fraktats bort eller som finns kvar i skogen 
kommer ersättas. I de fall där virke finns 
kvar kommer det att fraktas bort och marken 
återställas till sitt urspungliga skick.

Livsfarligt att vistas i brandskadad skog
Förbudet gäller tills vidare och har tagits för 
allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande 
farligt att vistas i brandområdet. Förbudet 
gäller inte boende, fastighetsägare och 
övriga rättighetshavare inom området eller 
uppdragstagare som vistas där för deras 
räkning. Observera att det endast är tillåtet 
att beträda sin egen mark.
Den som vistas inom området i syfte att 
utföra skogs- och markarbeten eller bedriva 
jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt 
samråda med länsstyrelsen före tillträde till 
området. Det är inte heller tillåtet att ta med 
obehöriga in i området.

Skatteeffekter 
De ekonomiska effekterna för dig som mark 
eller fastighetsägare kan vara komplicerade 
och du kommer behöva ta ställning till många 
olika alternativ och scenarion. Vi uppmanar 
därför att du kontaktar en sakkunnig på Skatte-
verket, så hjälper de dig med ditt ärende.
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FASTIGHET, TOMT OCH VÄGAR

Förstörda vägar
Vägarna som förstördes under räddningsin-
satsen kommer att återställas. Dessutom 
måste vissa vägar förstärkas för att klara 
av virkestransporter. Skogsstyrelsen har 
utarbetat ett förslag till vägstöd som ska 
beslutas av regeringen. Du som väghållare 
kan kontakta  Stefan Gunnarsson, Skogs-
styrelsen, om hur du ska gå till väga i detta 
ärende: 070-592 33 05
stefan.gunnarsson@skogsstyrelsen.se

Förstörd fastighet (t.ex. sommarstuga)
Fastigheter som skadades eller förstördes 
av bränderna är försäkringsärenden. Kon-
takta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig 
hur du ska gå till väga. Plan och bygg på 
Ljusdals kommun hanterar din ansökan om 
bygglov och eventuellt strandskydd, om du 
vill bygga upp igen. Kom ihåg att dokumen-
tera byggnader innan du river. 

Avverka brandskadad skog
Mellan 1 november 2018 och till försom-
maren 2019 har Färilasågen ställt om sin 
produktion och tar emot brandskadat virke. 
Vill du avverka din skog bör du ha i åtanke 
att du har till maj 2019 på dig att få hjälp av 
Färilasågen. Efter detta kan det bli svårt att 
få hjälp med brandskadat virke eftersom det 
kräver ett helt annat arbetssätt av sågver-
ken. Observera att andra sågverk kan ha 
andra tidsplaner än just Färilasågen. Hör 
med ditt skogliga ombud om du har fler 
frågor. Skogsstyrelsen kan komma att erbju-
da stöd efter beslut av regeringen. Stödet 
gäller i så fall merkostnader som inte täcks 
av försäkringsbolag eller andra delar av 
regeringens stödpaket. Förslaget har tagits 
fram i samråd med skogsnäring och berörda 
myndigheter. Läs mer på:
https://www.skogsstyrelsen.se/

Låta skogen stå och avverka 
under senare tillfälle
Du bör göra en skadeinventering av din 
mark för att kunna avgöra i vilken grad 
skogen skadats av branden. Att låta skogen 
stå kan vara aktuellt om den inte är allt för 
skadad. Men kom ihåg att skogen fortfaran-
de klassas som brandskadad även om 10 
år och att du därför kan få problem att hitta 
någon som tar emot brandskadat virke.

Förstörd gräsmatta eller tomt
Förstörda tomter eller gräsmattor kommer 
återställas. I första hand ligger prioritering-
arna på avverkning och att ta hand om den 
skog som finns kvar i området. Vi jobbar för 
fullt för att så snart som möjligt åtgärda det 
som ska återställas och ber er ha överseen-
de med att det kan ta tid.
Har du fått skador på byggnader eller skad-
or på personliga föremål som glasögon, skor 
eller kläder under räddningsinsattsen så kan 
du ansöka om ersättning via blanketten för 
skadeanspråk. Mer information om detta 
finns på nästa sida. 



ERSÄTTNINGAR

Ersättning - Arbetad tid i räddningsinsatsen
För att ansöka om ersättning behöver du 
fylla i och skicka in blankett om ersättnings-
anspråk. Försök sammanfatta uppdraget 
tydligt när du fyller i underlaget. Till exem-
pel: ”Utkörning av proviant från depå till 
Nötberget”.

Har du under uppdraget varit i kontakt med 
någon ansvarig från frivilligorganisation, 
Räddningstjänst, Länsstyrelsen, Försvars-
makten, etc. är det viktigt att du skriver 
den personens namn eller funktion (gärna 
telefonnummer) under ”kontaktperson”, så 
att de kan styrka din insats. 

Ersättning - Skadad egendom
Har din egendom eller personliga föremål 
skadats under räddningsinsatsen? Har 
du använt eget fordon i tjänst under rädd-
ningsinsatsen? Enligt lagen om skydd mot 
olyckor (7 kap. 4 §) så har du som enskild 
rätt till ersättning för skador på egendom 
som uppkommit under räddningsinsats.

Du kan använda blanketten för att ansöka 
om ersättning för skador på byggnader, osv, 
men också för skador på personliga föremål 
som glasögon, skor eller kläder. Du använ-
der även denna blankett för att ansöka om 
milersättning, om du har använt eget fordon 
under ditt arbetspass (inte resor till och från) 
i samband med räddningsinsatsen.

För att styrka ditt anspråk på ersättning ska 
du skicka med dokumentation, till exempel 
foton, kartbild, offert, kvitton eller ett utlåtan-
de från sakkunnig reparatör/hantverkare.

OBS den här ansökan gäller inte brandska-
dad skog, dessa anspråk gör du gentemot 
ditt försäkringsbolag. 

Så här gör du
Fyll i blanketten och skicka till:
Länsstyrelsen Gävleborg
Skadeanspråk
Samordningskansliet
801 70 Gävle

Du kan även ladda ner blanketten och fylla 
i den digitalt via Ljusdals kommuns eller 
Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.
Signera och maila den till:

samordningskansli.gavleborg@lansstyrelsen.se

Samordningskansliet kommer att gå igenom 
och verifiera varje ansökan. Du kan bli kon-
taktad med kompletterande frågor. Ersätt-
ningsarbetet kommer att ta tid, vilket vi ber 
om överseende med.
 
Har du frågor kring ansökan om ersättning 
kontaktar du Ljusdals kommuns och Läns-
styrelsen Gävleborgs Samordningskansli på 
072-226 70 55



ANTECKNINGAR


