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Beslut om upphävande av förbud för allmänheten att vistas 
inom det brandskadade skogsområdet i Ljusdals kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upphäva förbudet för allmänheten att vistas inom det 
brandskadade området i Ljusdals kommun, beslutat den 7 augusti 2018 
(dnr. 5564-2018), kungjort genom 21FS 2018:32.

Detta beslut fattas med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) och 4 § 
andra stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Beslutet om upphävande av vistelseförbudet träder enligt 3 kap. 28 § 
ordningslagen i kraft omedelbart och kungörs i länets författningssamling. 
Beslutet publiceras även på Länsstyrelsens webbplats.

Redogörelse för ärendet 
En omfattande skogsbrand utbröt den 15 juli 2018 i Ljusdals kommun, 
Gävleborgs län. En stor räddningsinsats inleddes och de brandskadade 
skogsområdena spärrades av genom beslut av räddningsledaren enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningsinsatsen avslutades genom beslut 
av räddningsledaren den 9 augusti 2018. Den 7 augusti 2018 beslutade 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län om vistelseförbud för allmänheten inom de 
brandskadade skogsområdena (dnr. 5564-2018). Beslutet kungjordes i länets 
författningssamling genom 21FS 2018:32 och genom att läsas upp i radio. 

Förbudet gällde inte ett antal myndigheter som hade att utföra uppgifter inom 
området, boende, fastighetsägare och/eller andra rättighetsägare inom området, 
exempelvis de som hade skogs- och markarbeten eller viltvårdande åtgärder att 
utföra i brandområdet. Beslutet om vistelseförbudet togs mot bakgrund av att 

Page 1 of 4



BESLUT

 

2 (4)

2019-06-24
 

Dnr 4528-2019
 

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00

Fax 010-225 11 50

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

det bedömdes finnas stora risker för personskador vid vistelse inom områdena 
till följd av nedfallande träd och brandhärdar.

Länsstyrelsen och andra myndigheter har därefter kontinuerligt bevakat och 
följt upp riskbilden inom de brandskadeområdena i Ljusdals kommun. Bland 
annat genom överflygningar av området samt en länsstyrelseledd inventering av 
delar av brandområdena. Omfattande röjningsarbeten har genomförts i skogen 
och därtill har vintersäsongens stormar fällt en stor andel av den brandskadade 
skogen.

Riskbilden för allmänheten vid vistelse i skogen är därför i dagsläget förändrad 
och det föreligger nu enbart något förhöjda risker för fallande träd i jämförelse 
med vistelse i ett opåverkat skogsområde.

Motivering till beslutet
Om det på grund av särskilda förhållanden behövs för att skydda människor 
mot fara för liv eller hälsa får Länsstyrelsen meddela föreskrifter om förbud att 
vistas inom bland annat ras- eller riskområden. Detta framgår av 3 kap. 11 § 
ordningslagen och 4 § andra stycket förordningen med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela föreskrifter enligt ordningslagen. Ett 
förbud kan meddelas för viss tid eller tills vidare. Föreskrifterna får dock inte 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar 
i den enskildes frihet.

Med beaktande av stabiliseringen av läget inom de brandskadade områdena i 
Ljusdals kommun, bedöms riskerna för allmänheten vid vistelse inom 
områdena ha minskat i sådan utsträckning att vistelseförbudet bör upphävas.

Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att informera allmänheten om vad man bör tänka på vid 
vistelse inom områdena, bland annat att risken för nedfallande träd och grenar 
är något förhöjd, att avstånd bör hållas till timmerbilar och skogsmaskiner, att 
allemansrätten bör respekteras samt att visa hänsyn till de som bor och arbetar 
inom områdena. Länsstyrelsen kommer även att sätta upp informationsskyltar 
med detta budskap vid infarterna till befintligt och kommande naturreservat. 
Skyltar kommer även att lånas ut till de fastighetsägare som önskar sätta upp 
skyltar vid infarten till sin mark.

Detta beslut får enligt 3 kap. 27 § ordningslagen inte överklagas.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Veronica Lauritzsen med jurist Bert-Ola Jonsson 
som föredragande. 

Kungörelse:

Länets författningssamling

Sveriges Radio P4 Gävleborg

Post- och inrikestidningar

Länets ortstidningar

Sändlista:

Gästrike Räddningstjänst

Gävlekommun

Sandvikenskommun

Ockelbo kommun

Hofors kommun

Kommunförbundet Södra Hälsingland

Bollnäs kommun

Söderhamns kommun

Ovanåkers kommun

Norrhälsinge räddningstjänst

Hudiksvalls kommun

Nordanstigs kommun

Ljusdals räddningstjänst

Ljusdals kommun

Polismyndigheten Region Mitt

Länsstyrelsen Uppsala

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Dalarna
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Länsstyrelsen Jämtland

Länsstyrelsen Västernorrland

Sveriges Radio P4 Gävleborg

krisinformation .se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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