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Sammanfattning 

Sveriges yta består av 15% skyddad natur, där 1,6% av det området utgörs av 30 nationalparker. 
Varje år besöker omkring 2,8 miljoner människor dessa parker, vilket gör dem till stora turistmål 
för både svenska och internationella besökare. Mängden människor som rör sig i skog och mark ger 
upphov till olyckor i form av exempelvis bränder och fallskador. Dessa kan bli svårhanterade med 
tanke på den ofta kuperade terrängen. I och med detta kräver den typen av insatser ofta mer av 
räddningspersonalen. Vid komplexa insatser är en insatsplan ett användbart verktyg. Studien 
baseras på en undersökning gällande behovet av insatsplaner specifikt anpassade för naturmiljö.  

För att undersöka behovet av en insatsplan som är specifikt anpassad för naturmiljö har följande 
frågeställningar besvarats i rapporten: 

• Finns det ett behov av insatsplaner för nationalparker och hur ska de i så fall utformas?  
• Vilka är de vanligaste olyckorna i nationalparker och hur kan de hanteras?  
• Hur skiljer sig farorna åt i olika naturtyper? 
• Vilka faktorer är viktiga att ha i åtanke när det gäller just naturmiljö jämfört med 

byggnader?  
• Vad anses skyddsvärt i nationalparker och hur bedöms dess värde? 

För att besvara dessa frågeställningar genomfördes en litteraturgenomgång samt en 
semistrukturerad intervjustudie där nationalparksförvaltare, kommunal räddningstjänst och 
fjällräddningen intervjuades. När litteraturgenomgången och intervjustudien hade genomförts 
följde en analys av det insamlade resultatet. Analysen tog upp de problem som identifierats i de 
tidigare avsnitten för att hitta samband och skillnader mot övriga insatsplaner. Nedan redovisas sex 
faktorer som skiljer en nationalpark från exempelvis en byggnad när det gäller insatser.  

1. Skyddsvärden kan ofta inte värderas monetärt, utan behöver bedömas efter lagar, 
förordningar och miljöetiska perspektiv. 

2. Underlaget bygger på kartor och inte ritningar. 
3. I många fall är ytan betydligt mycket större när det kommer till naturområden. 
4. Området delas i vissa fall mellan flera olika räddningstjänster. 
5. Framkomligheten kan variera mycket. 
6. Risker med okontrollerad brandspridning vid ogynnsam väderlek. 

Punkterna ovan tillsammans med resterande delar av analysen resulterade i ett behov av insatsplaner 
anpassade för naturmiljö. På grund av ovanstående upprättades en vägledning i form av en modell 
som bör användas vid framtagandet av en insatsplan. Modellen verifierades genom att skapa 
insatsplaner för de två befintliga nationalparkerna Stenshuvud och Söderåsen. 

I slutsatsen av arbetet framgår det att majoriteten av Sveriges nationalparker är positivt inställda till 
upprättandet av en insatsplan. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan förvaltare och 
räddningstjänstpersonal för att kunna genomföra en effektiv och säker insats. De vanligaste farorna 
i naturmiljö är brand samt fall- och halkolyckor oavsett naturtyp. Dessutom dras slutsatsen att de 
befintliga modellerna för insatsplaner inte är anpassade för naturmiljö, vilket ledde till att en ny 
modell har tagits fram. Efter att ha använt den på två nationalparker konstaterades att den är 
användarvänlig och kan ge ett resultat som kan gynna alla inblandade parter. 
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Summary 
15% of Sweden's area consists of protected nature, with 1.6 % of that area being national parks. Every 
year about 2.8 million people visit these parks, which makes them a popular destination for both Swedish 
and international tourists. The amount of people walking in nature may generate accidents, including 
wildfires and injuries from falling. These accidents can be difficult to manage because of the often-tough 
accessibility in the terrain. These types of misfortunes demand a lot from the rescue service, but their 
work can be improved with an operation plan. To investigate the need of an operation plan adapted for 
natural environment and collect information to be used at the establishment of one, the following 
question at issues have answered throughout the report: 

• Is there a need of operation plans made for national parks and in that case, how should they be 
designed? 

• Which are the most common accidents in national parks and how can they be managed? 
• How do the hazards differ depending on the type of nature? 
• Which factors is important to keep in mind regarding natural environment compared to 

buildings? 
• What is considered worthy of protection in national parks and how is their value assessed?  

In order to answer these questions a literature review and a semi-structured interview study where 
national park rangers, municipal rescue service and mountain rescue got interviewed was implemented.  

When the literature review and interview study was made, a following analysis got done of the collected 
result. The analysis took in consideration the problems identified through the earlier parts in order to 
find connections and differences compared to other operation plans. Six identified factors, which may 
cause problems, that differ a national park from a building when it comes to rescue operations are listed 
below.    

1. Protection values mostly cannot be valued monetary, but instead has to be valued through laws, 
regulations and environmental ethics.  

2. The collected material has to do with maps rather than drawings.  
3. In most cases the area is much larger when talking about natural environment. 
4. The area is in many cases divided between several municipal rescue services. 
5. The accessibility may vary a lot.  
6. Risks concerning uncontrolled fire spread during adverse weather conditions.  

The factors presented above together with the rest of the analysis was used to conclude a template of 
how an operation plan should be made for natural environment. The template got verified by being 
applied to the making of operation plans for the two Swedish national park Stenshuvud and Söderåsen.      

To conclude the work, it turned out that the majority of Sweden’s national parks had reasons to 
implement an operation plan. The cooperation between ranger and rescue service personnel is important 
in order to have an efficient and secure operation. The most common hazards in natural environment is 
fire and people falling and hurting themselves, no matter the type of natural environment. Another 
conclusion from the report is that the existing models for creating an operation plan is not customized 
for nature, which led to the new model being made. The new model got tested on two national parks, 
giving a result that possibly could be in favor for all involved parties.   
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Terminologi 
ATEX Atmospheres Explosibles 

ATV All Terrain Vehicle 

ETOUR European Tourism Research Institute 

FBP Forest Fire Behaviour Prediction 

FMP Fire Management Plan 

FN Förenta Nationerna 

GIS Geografiskt informationssystem 

IDA Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser från MSB 

IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning 

LSO Lag om skydd mot olyckor 

MB Miljöbalken 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NPS National Park Service 

NSO Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd 

PFAS Perfluoroktansulfonsyra 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 

TIB Tjänsteman i beredskap 
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1 Inledning 
Friluftsliv är en stor del i många människors liv. Vid frågan om hur ofta en person vistas i 
naturen uppger var tredje svensk att de är ute i skog och mark minst en gång i veckan (SCB, 
2020). Sverige är unikt med den så kallade Allemansrätten, vilken ger befolkningen rätt att 
kunna vistas i skog och mark, oberoende av vem som äger marken. En del av den svenska 
marken förvaltas av Sveriges Länsstyrelser, däribland nationalparker. Det finns totalt 30 
nationalparker spridda över landet, vilka innehar en för Sverige, och i vissa fall världen, unik 
natur samt växt- och djurliv. De mest besökta parkerna har uppemot 500 000 besökare per år, 
och denna siffra har stigit succesivt sedan 2013. Utöver de svenska besökarna lockas även 
många utländska turister till de svenska nationalparkerna. 

Mängden människor som rör sig i den svenska naturen kan ge upphov till olyckor, både kopplat 
till personskador, men även olyckor kopplat till brand. Samtidigt finns ofta stora naturvärden 
och andra skyddsvärda objekt inom nationalparkernas område. Under sommaren 2020 gav sig 
allt fler ovana besökare ut i de svenska fjällen, och denna trend har visat sig öka de senaste åren. 
Olyckor sker i naturmiljö, och inte sällan försvåras insatser genom kuperad terräng, besvärlig 
framkomlighet och svår belägenhet.  

I Lagen om skydd mot olyckor (Lag (2003:778)) står det skrivet att räddningstjänsten ska 
planera och organisera sitt arbete på ett sådant sätt att räddningsinsatser kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomförandet ska ske på ett effektivt sätt. För att uppnå detta mål används 
i många fall insatsplaner. En insatsplan har i syfte att fungera som ett vägledande verktyg vid 
en pågående insats, eller vid förebyggande arbete kopplat till det aktuella objektet.  

I denna studie kommer behovet av insatsplanering anpassad för naturmiljö undersökas, och 
skillnader mellan denna typ av objekt och andra verksamheter kommer analyseras.  

Arbetet kommer att utföras genom en litteraturgenomgång och en kvantitativ intervjustudie. 
Denna kommer bestå av intervjuer med nationalparksförvaltare, kommunal räddningstjänst och 
fjällräddning. Anledningen till detta är att mycket av den information som söks inte går att finna 
offentligt, utan endast personal inom de olika sektorerna besitter den specifika kunskap som 
finns kopplat till sitt geografiska område. Genom att tala direkt med personer inom området 
kan problematik som inte tidigare kommit upp till ytan lyftas och analyseras tillsammans med 
informationen från litteraturgenomgången.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns ett behov av insatsplaner för 
nationalparker, och vilka faktorer som i så fall är viktiga för just nationalparker och dess olika 
miljötyper. Syftet är också att undersöka vilka typer av skyddsvärden och faror som finns i 
nationalparker samt undersöka vad som kan anses skyddsvärt och varför. 

Målet med rapporten är att, med hjälp av relevant litteratur och intervjuer, ta fram en modell 
vilken kan användas vid upprättandet av en insatsplan i naturmiljö. En analys av litteraturen 
och intervjuerna ska belysa eventuella brister med befintliga modellers anpassning till 
naturmiljö, samt undersöka behovet av en mer anpassad modell. Den genomförda 
litteraturgenomgången ska kunna fungera som en vägledning vilket kan komplettera modellen. 
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Målet är även att applicera den framtagna modellen genom att skapa en insatsplan på de två 
befintliga nationalparkerna Stenshuvud och Söderåsen.  

1.2 Frågeställningar 

Rapporten grundar sig i ett antal frågeställningar, vilka presenteras nedan: 

• Finns det ett behov av insatsplaner för nationalparker och hur ska de i så fall utformas?  
• Vilka är de vanligaste olyckorna i nationalparker och hur kan de hanteras?  
• Hur skiljer sig farorna åt i olika naturtyper? 
• Vilka faktorer är viktiga att ha i åtanke när det gäller just naturmiljö jämfört med 

byggnader?  
• Vad anses skyddsvärt i nationalparker och hur bedöms dess värde? 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete kommer enbart att fokusera på nationalparker. Anledningen till detta är att det är 
tydligt vilka som är ansvariga för marken, samtidigt som det är en miljö som kan anses 
skyddsvärd. Ansvaret anses viktigt då det är en viktig del vid beslutet om att upprätta en 
insatsplan. I annan naturmiljö hade en insatsplan varit svår att införa då ansvaret inte är lika 
självklart. Antalet besökare är också större än i många andra naturmiljöer, vilket ökar risken för 
olyckor och bränder. De nationalparker som finns i Sverige anses representera de olika faunerna 
som det svenska landskapet erbjuder på ett bra sätt, och även om det bildas fler nationalparker 
i framtiden kommer de mest troligt att ha likheter i landskapet med någon befintlig nationalpark.  

Ordet kust definieras enligt Boverket som det landområde som ligger fem kilometer från havet 
(Boverket, 2006). I rapporten kommer kusten istället att räknas som det område som är i direkt 
anslutning till havet. 

I litteraturgenomgången kommer internationella nationalparker undersökas, men resultatet 
kommer vara anpassat efter svenska nationalparker. Anledningen till detta är för att rapporten 
ska kunna användas som en vägledning i Sverige, och riktlinjer för insatsplaner kan variera 
utomlands. Detta betyder att vissa naturtyper inte kommer undersökas närmare, exempelvis 
Öken, Savann och Regnskog. 

Fler av nationalparkerna i Sverige har kust eller är helt omringade av hav. Detta innebär att den 
ytan som är ute till havs inte hanteras av den kommunala räddningstjänsten i händelse av en 
nödsituation, utan det är kustbevakningen och sjöräddningens ansvar. Detsamma gäller i 
fjällandskap, där fjällräddningen bär ansvaret vid nödsituationer. I denna studie kommer både 
kustbevakning och fjällräddning kontaktas för att väga in deras erfarenhet och kunskap inför 
sammanställandet av en vägledning för insatsplaner. Däremot kommer sjöräddningen inte 
inkluderas i denna studie.   

Den mall som upprättas i rapporten är anpassad efter Sverige genom befintliga naturtyper och 
ansvar kopplat till upprättande av insatsplaner. Därför kommer endast svensk olycksstatistik 
användas i studien.  
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1.4 Begränsningar 

I och med att detta arbete genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne kommer den 
praktiska appliceringen av modellen att ske på två nationalparker i södra Sverige, vilka har 
liknande miljötyp. Detta gör att exempelvis bergiga miljöer inte undersöks lika ingående som 
ädellövskog. Litteraturgenomgången och intervjustudien kommer dock genomföras utifrån alla 
naturtyper. Därigenom kommer modellen bli applicerbar i andra miljöer än lövskog. 

Eftersom examensarbetet genomförs på hösten kommer arbetet göras under lågsäsong för de 
två nationalparkerna som modellen ska appliceras på. Därför kan det vara svårt att lyckas 
genomföra fysiska övningar med räddningstjänsten. Att praktiskt testa insatsplanerna hade varit 
ett bra verktyg vid förbättring av modellen. 

Vid urvalet av intervjupersoner var inte alla intresserade eller hade möjlighet att delta. Detta 
kan innebära att information som hade varit värdefull för studien inte kommer med i rapporten. 
Dock var deltagandet relativt högt, och bortfallet anses inte påverka resultatet i den grad att det 
skulle minska dess validitet.   

1.5 Validitet och reliabilitet 

Vid framtagandet av en vetenskaplig rapport är det viktigt att den uppfyller en god validitet och 
reliabilitet. Validitet syftar till mätningsmetodernas förmåga att mäta det man avser att mäta, 
det vill säga att metoden ska vara utformad på ett sådant sätt att mätningsmetoderna ger ett 
resultat som svarar på de frågeställningar som rapporten utgår ifrån. Reliabilitet syftar istället 
på tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på slumpens inverkan. Det 
vill säga att om en likadan mätning hade utförts igen hade resultatet blivit detsamma (Höst, 
Regnell, & Runeson, 2011). 

Målet är att denna rapport ska ha en så hög validitet som möjligt, vilket uppnås genom ett par 
olika åtgärder. I mätningsmetoden sker intervjuer med 23 av 30 nationalparker och 19 
kommunala räddningstjänster kopplade till parkerna, samt två fjällräddningstjänster gällande 
de parker där dem verkar. Förhoppningen med arbetet var att intervjua så många nationalparker 
och representerade räddningstjänster som möjligt. På grund av att alla inte var intresserade av 
att delta i studien samt svårigheter kring att hitta kontaktuppgifter blev det inte samtliga 
nationalparker och räddningstjänster. Antalet som deltog kan trots det anses vara högt då 
samtliga svenska naturtyper blev representerade. Genom att intervjua den mängden 
nationalparker fås en validitet gällande vilka skyddsvärden och faror som de anser finnas i deras 
naturmiljöer, samt befintliga rutiner inom branschen. Alla naturtyper är inte lika representerade, 
vilket kan göra att validiteten gällande resultatet för de naturtyperna inte är lika hög som för de 
naturtyper som är mer representerade i de svenska nationalparkerna. Räddningstjänsterna ger 
en annan syn på nationalparken, och med liknande information från två och i vissa fall tre olika 
källor stärks validiteten i intervjusvaren.  

Ytterligare en informationskälla för skyddsvärden och faror i naturmiljöer kommer att tas fram 
under en litteraturgenomgång. Genom att analysera intervjusvaren och jämföra dessa med 
befintliga internationella insatsplaner och övrig litteratur kopplad till skyddsvärden och faror i 
naturmiljö kommer validiteten i resultatet att styrkas ytterligare.  

Ett annat sätt att stärka validiteten i rapporten är genom att låta andra personer med kunskap 
inom olika områden opponera på arbetet. Efter att rapporten är framtagen kommer den att testas 
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på två olika nationalparker. Detta kommer göras genom att applicera kunskapen i rapporten på 
dessa, och på så sätt ta fram två insatsplaner. Därefter kommer Länsstyrelsen och 
räddningstjänster för de involverade nationalparkerna att kunna göra en bedömning på 
resultatet. Avslutningsvis kommer även opponenter från brandingenjörsprogrammet på LTH 
att lämna åsikter kopplade till rapporten i syfte att stärka dess validitet. Även handledare och 
examinator på Avdelningen för brandteknik kommer göra en bedömning av arbetet för att stärka 
validiteten. 

Reliabiliteten i rapporten nås med hjälp av intervjuguider anpassade för varje intervjugrupp, 
vilka sedan följs vid varje intervju. Vid intervjun samlas svaren in på de frågor som ställts. De 
sammanställs och skickas tillbaka till intervjupersonen för att få en bekräftelse på svaren. 
Genom att följa den principen görs bedömningen att resultatet av intervjuerna hade blivit 
detsamma oavsett vem som hade genomfört dem, vilket stärker reliabiliteten i undersökningen. 
Vid genomförandet av litteraturgenomgången används sökord som kan tänkas ge ett bra 
sökresultat. Detta för att höja reliabiliteten ytterligare. Om litteraturgenomgången hade gjorts 
om med de använda sökorden vid ett annat tillfälle antas detta ge ett liknande resultat. 
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2 Metod 
I följande avsnitt beskrivs metoden som har använts vid genomförandet av rapporten.  

2.1 Val av metodik 

Till ett arbeta som är så pass omfattande som ett examensarbete krävs en väl genomarbetad 
arbetsmetodik som sätter ramar och principer för hur arbetet ska genomföras. Grunderna till 
metodiken sätts tidigt i ett måldokument, för att sedan finnas till hjälp när arbetet ska gå från en 
övergripande målsättning till att i lämpliga steg öka kunskapen inom ämnet, för att slutligen 
landa i en fullständig rapport. Metodiken väljs utifrån arbetets mål och karaktär. I detta arbete 
krävs en metod kopplad till problemlösning. Detta för att lösa hur en räddningsinsats i 
naturmiljö kan göras mer effektiv. För att kunna genomföra denna typ av studie bör en eller 
flera lämpliga metoder användas. De metoder som kommer användas i arbetet är en 
kombination av kartläggning och aktionsforskning (Höst, Regnell, & Runeson, 2011). 

Kartläggning användes i samband med undersökningen av vilka nationalparker som har en 
befintlig insatsplan, samt vid identifieringen av vilka räddningstjänster som verkar i varje 
nationalpark. Informationen som kartläggningen gav upphov till blev sedan grunden för 
intervjuerna i studien. Genom kartläggningen kunde nationalparksförvaltarna och lämpliga 
personer inom räddningstjänsten identifieras. Eftersom kartläggningsfrågan är av typen ja/nej 
är det en kvantitativ data som är enkel att analysera (Höst, Regnell, & Runeson, 2011). 

Den andra delen av metoden är aktionsforskning. En aktionsforskning beskrivs som ”En 
noggrant övervakad och dokumenterad studie av en aktivitet som syftar till att lösa ett 
problem”. Denna typ av forskningsmetodik kan delas upp i olika steg. Till att börja med 
observeras en situation för att identifiera problemet som ska lösas. Därefter tas en lösning fram 
och genomförs. Avslutningsvis utvärderas lösningen genom att observera den i sitt 
sammanhang samt reflektera över resultatet. I detta arbete kommer först steget vara att 
genomföra en litteraturgenomgång gällande befintligt material, samt intervjua 
nationalparksförvaltare och räddningstjänster kopplat till risker och skyddsvärden i 
nationalparker. Den delens syfte blir då att observera situationen. Därefter kommer svaren från 
intervjuerna tillsammans med den insamlade informationen från litteraturgenomgången ligga 
till grund för framtagandet av den modellen som beskriver hur en insatsplan i naturmiljö bör 
tas fram. Det blir lösningen på problemet. Avslutningsvis ska modellen utvärderas genom att 
appliceras på två nationalparker och sedan reflektera samt utvärdera resultatet. Den avslutande 
delen blir utvärderingen av lösningen (Höst, Regnell, & Runeson, 2011). I Figur 1 nedan 
redovisas en schematisk bild av den använda arbetsgången. 

 
Figur 1 – Schematisk bild av rapportens arbetsgång. Bild av Ebba Johnsson (2020) 
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2.2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången genomfördes utifrån tre separata steg: 

1. Val av litteratur genom relevanta sökord och granskning av litteraturens titel samt 
sammanfattning. 

2. Läsning av den identifierade litteraturen. 
3. Formulering av relevant information under uppdelade avsnitt. 

Litteratur som har använts hämtades huvudsakligen från olika söktjänster där vetenskapliga 
rapporter finns samlade, exempelvis Libris och LUB. Även sökmotorn Google har använts vid 
litteratursök. Litteratur har dessutom lånats från bibliotek och Länsstyrelsen. Utöver dessa 
litteraturkällor har även dokument från flera myndigheter använts, och ett urval listas nedan.  

• MSB 
• Naturvårdsverket 
• Polisen 
• Riksantikvarieämbetet 
• Sjöfartsverket 
• Arbetsmiljöverket 

För att få fram relevanta sökord gjordes först en diskussion mellan rapportens författare där 
exempel på sökord togs fram. Efterhand som litteratur undersökts identifierades även fler 
relevanta ämnen. Detta gjordes dels genom att hitta nya ord i litteratur men även genom att 
undersöka källor som litteraturen bygger på. Ett urval av de sökord som användes är följande: 

• Nationalpark Sverige. 
• Svenska naturtyper. 
• Insatsplan Sverige. 
• Ekosystemtjänster. 
• Miljöetik. 
• Skyddsvärden + natur. 
• Protection value + nature. 
• Insatsplan + natur. 
• Action plan + national parks. 
• Wildfire + risk. 
• Skogsbrand + risk. 

För analys av den kommunala räddningstjänstens insatser har MSB:s statistik och 
analysverktyget IDA använts. IDA är en statistikdatabas med samlad information om olyckor 
och skador i Sverige. Där genomfördes två sökningar i syfte att få fram lämplig statistik för 
räddningsinsatser i naturmiljö. 

Efter att litteraturen hade undersökts för de olika områdena delades litteraturgenomgången upp 
i avsnitt, där information som ansågs viktig kopplat till arbetet presenterades. För att säkerställa 
att genomgången inkluderade så mycket relevant information som möjligt genomfördes flera 
diskussioner mellan skribenterna. Litteraturgenomgången analyserades även av externa 
opponenter, vilka innefattade arbetets handledare från LTH Håkan Frantzich, examinatorn Dan 
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Madsen och två brandingenjörsstudenter. Dessa gav sedan feedback och identifierade delar som 
behövde förtydligas, ändras eller läggas till. Detta gjordes även under en muntlig redovisning.  

 

2.3 Problembeskrivning 

Litteraturgenomgången resulterade i en problembeskrivning, där problem och osäkerheter som 
identifierats under genomgången presenteras mer konkret. Denna genomfördes för att 
komplettera de frågeställningar som rapporten utgick ifrån inledningsvis. Den kan även tänkas 
stärka de redan befintliga frågeställningarna samt belysa problem ytterligare. 
Problembeskrivningen kunde sedan användas som ett underlag vid skapandet av frågorna till 
intervjuerna som följde därefter.  

 

2.4 Intervjustudie 

Efter att eventuella problem identifierats skapades utifrån de en intervjuguide med frågor till 
nationalparksförvaltare och räddningstjänster. Innan de faktiska intervjuerna genomfördes en 
provintervju med de planerade frågorna. Denna spelades in och analyserades sedan. Därefter 
korrigerades frågor som ansågs öppna upp för missförstånd och irrelevanta frågor plockades 
bort. Inför intervjuerna med nationalparksförvaltarna gjordes även studier av varje specifik 
nationalpark. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att varje 
person intervjuas var för sig (Bryman, 2018).  

Urvalet som gjordes bland intervjupersonerna var att försöka nå fram till samtliga 30 
nationalparker och få intervjuer med minst en räddningstjänst som har hand om en viss naturtyp, 
samt hitta lämpliga personer inom berörd fjällräddning och kustbevakning. Genom att intervjua 
förvaltare till så många nationalparker som möjligt täcks alla naturtyper in. Efter diskussion 
med handledare från Länsstyrelsen Skåne togs beslut att samtliga intervjupersoner kopplade till 
nationalparkerna skulle vara förvaltare för att minska risken för varierad kompetens. En 
förvaltare för nationalparker kan ha varierad utbildningsbakgrund, men arbetsuppgifterna 
påminner mycket om varandra. Vid val av intervjupersoner inom räddningstjänsten, 
fjällräddningen och kustbevakningen efterfrågades den person med mest kunskap kopplat till 
räddningsinsatser i nationalparker inom organisationen. Detta kan innebära en differens 
gällande kompetens, men i detta fall är skillnaden en del i studien och problembeskrivningen. 

Intervjuerna inleddes med att presentera studien samt dess syfte och mål. Varje intervjuperson 
blev också informerad om att det är frivilligt att delta. Intervjuerna med 
nationalparksförvaltarna hade en inledande informativ del där intervjupersonen fick begreppen 
”Insatsplan” och ”Skyddsvärde” förklarade. Detta gjordes för att försäkra sig om att alla hade 
rätt kunskap för att kunna svara fullt ut på de frågor som ställdes. Därefter informerades de även 
om att svaren är anonyma, men kopplade till respektive nationalpark, räddningstjänst eller 
fjällräddning.  
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När intervjuerna med nationalparksförvaltarna var klara genomfördes intervjuer med 
räddningstjänst. När det gäller tillvägagångssättet gick det till på samma sätt som intervjuerna 
med nationalparkerna, bortsett från att de inte behövde den inledande informativa delen. 
Frågorna som ställdes vid de olika intervjuerna, tillsammans med intervjuguiderna, presenteras 
som Bilaga C, Bilaga D och Bilaga E. I slutet av varje samtal erbjöds alla deltagare få resultatet 
skickat till sig efter att arbetet är slutfört. 

Efter varje genomförd intervju bearbetades svaren. Delar av samtalet som inte rörde frågorna 
plockades bort tillsammans med exempelvis längre pauser och skratt. Därefter skickades svaren 
tillbaka till intervjupersonen för att säkerställa att svaren har uppfattats på rätt sätt. Därefter 
korrigerades och kompletterades svaren vid behov. Efter godkännande användes en kvasi-
statistisk metod för att bearbeta svaren. Metoden bestod av att plocka ut nyckelord ur varje 
intervjusvar för att hitta samband mellan de olika intervjuerna. Dessa analyserades i sin tur för 
att hitta gemensamma teman mellan informanternas svar. Slutligen gjordes en 
tillförlitlighetskontroll i form av en forskartriangulering, vilket innebär att analysen 
diskuterades i olika faser, dels mellan författarna men även dess handledare (Hedin, 2011).  

 

2.5 Analys av resultat 

I denna del av studien analyserades resultatet från litteraturgenomgången och intervjustudien. 
Analysens syfte var att hitta samband och dra eventuella slutsatser av de två delarna. Arbetet 
som genomfördes under analysdelen mynnade ut i en modell som ska användas för att ta fram 
en insatsplan för naturmiljö.  

 

2.6 Upprättande av modell 

Under detta steg i arbetet togs en modell fram som grundar sig i litteraturgenomgången, 
intervjustudien och analysen. Denna ska kunna användas vid upprättandet av insatsplaner i 
naturmiljö, och underlätta framtagandet för just den typen av objekt.  

 

2.7 Användning av modell 

När modellen var framtagen återstod endast att praktiskt använda den. Modellen applicerades 
därför på två nationalparker, Stenshuvud och Söderåsens nationalpark. Detta gjordes i uppdrag 
av Länsstyrelsen Skåne. Under hela processen fanns en nära kontakt med de två inblandade 
aktörerna, förvaltarna hos nationalparkerna och de kommunala räddningstjänsterna vilka 
verkade i områdena. Detta i enlighet med den modell som arbetet resulterat i.  
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2.8 Diskussion och slutsats 

Efter att insatsplanerna var framtagna genomfördes en diskussion kopplad till det genomförda 
arbetet. Där fördes en diskussion kring rapportens innehåll, tillvägagångssätt, hur väl 
frågeställningarna har besvarats och osäkerheter kopplade till arbetet. Avslutningsvis 
presenteras rapportens slutsats. 
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3 Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av den litteratur som ansågs relevant för detta arbete. 

3.1 Nationalparker 

Under slutet av 1800-talet bildades den första nationalparken i världen, Yellowstone National 
Park. Vid denna tidpunkt ägdes stora delar av marken i östra USA av privatpersoner, vilket 
gjorde att dessa inte fick beträdas av vem som helst. I den västra delen ägde fortfarande staten 
mycket mark, vilket de ville ta vara på genom att skapa parker där allmänheten var välkomna. 
De områden som gjordes till nationalparker var utvalda efter sin storslagna natur och 
uppseendeväckande landmärken (Sellars, 1997).  

Nationalparker har bildats för att bevara det gemensamma natur- och kulturarv som finns i 
Sverige samt att skydda de hotade områdena från att förstöras eller försvinna helt. Det handlar 
även om att bevara den biologiska mångfalden, skydda hotade och värdefulla arter samt främja 
friluftslivet i Sverige genom att göra det mer tillgängligt. I dagsläget finns det 30 nationalparker 
i Sverige, vilka går att se i Figur 2 nedan. 

 
Figur 2 – Sveriges nationalparker. Bild tagen i ArcMap av Ebba Johnsson 
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För att ett naturområde ska bli en nationalpark krävs ett beslut av regering och riksdag. När 
beslutet har tagits kommer marken att tillfalla staten. Det är Naturvårdsverket tillsammans med 
länsstyrelser och lokala aktörer som ger förslag till riksdagen på områden som kan bilda en 
nationalpark. Processen där ett utsett område blir en nationalpark tar flera år och kräver många 
resurser. I Sverige är även de som bor i närheten av de föreslagna områdena inkluderade i 
arbetet (Naturvårdsverket, 2020). 

 
Figur 3 – Det svenska nationalparksmonumentet i Store Mosse nationalpark. Bild av Ebba Johnsson (2020) 

Tanken med nationalparkerna är att de ska spegla den svenska naturen. I Sverige kan en grov 
indelning av naturtyperna göras till de sju typerna; fjäll, sjöar och vattendrag, marina miljöer, 
ädellövskog, barrskog, våtmark och odlingslandskap (SLU Artdatabanken, 2020). I 
nationalparkerna finns alla dessa representerade. Enligt Naturvårdsverket beskrivs syftet med 
nationalparker enligt följande: ”Syftet är att bevara ett större sammanhängande område av en 
viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. Av den 
anledningen finns det en plan som beskriver hur varje område ska skötas, och det är 
länsstyrelsernas ansvar att se till att detta följs.  

Nationalparkerna är alltid öppna för besökare, och förhoppningen är att detta ska uppmuntra 
och hjälpa människor att komma ut i skog och mark. De flesta nationalparkerna har färdiga 
vandringsleder som underhålls av personal i parkerna. Vissa har även tillgång till servering och 
guidade turer (Naturvårdsverket, 2020). 

3.1.1 Nationalparker internationellt 

I Sverige finns det 30 stycken nationalparker vid tidpunkten då rapporten är gjord. Dessa har 
tillsammans en yta som är omkring 7000 km2, vilket motsvarar 1,6% av Sveriges totala yta 
(Statistiska centralbyrån, 2020). I USA uppgår det totala antalet nationalparker till 421st, vilka 
tillsammans innehar en yta på nästan 340 000 km2 (3,5% av USA:s totala yta) (National Park 
Foundation, 2020). I Tyskland finns det för närvarande 16 stycken nationalparker (Bundesamt 
fur Naturchutz, 2020). De har en gemensam yta på 10 500 km2 där den största delen består av 
vatten. Det motsvarar ungefär 3% av Tyskland totala yta. I Finland har de 40 stycken 
nationalparker spridda över hela landet (Forststyrelsen, 2020). Deras totala yta är knappt 10 000 
km2, vilket är ungefär 3% av Finlands yta.  
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3.1.2 Sveriges naturtyper 

Nedan kommer de sju grovt indelade naturtyperna presenteras tillsammans med en förklaring 
kring hur de är en del av de svenska nationalparkerna.  

Med naturtypen fjäll menas de områden som befinner sig ovanför skogsgränsen. Av den 
geografiska yta i Sverige som består av nationalparker utgörs 90% av fjällområden. De ses som 
skyddsvärda på grund av de stora geologiska och biologiska värden som finns där 
(Naturvårdsverket, 2020). Alla svenska fjällområden ligger på den norra halvan av landet.  

 
Figur 4 – Sluggá i Sareks nationalpark. Från Mickaël Delcey (2018), via Wikimedia Commons. Licens: CC BY-SA 4.0 

I de svenska fjällnationalparkerna är variationerna stora. Exempelvis finns Skandinaviens 
största fjällsjö Torne träsk i Abisko, stora och växtrika blomsterängar i Padjelanta och Europas 
kanske mest storslagna fjällområde i Sarek. Andra nationalparker med fjällområde är 
Fulufjället, Sonfjället, Pieljekaise, Muddus, Stora Sjöfallet och Vadvetjåkka.  

Sverige är ett av världens sjörikaste länder. Sjöarna räknas till ungefär 100 000 stycken och 
täcker nästan 9% av landets yta. Sverige har också mer än 50 000 mil vattendrag, vilka agerar 
länk mellan landskapet och havet (SLU Artdatabanken, 2020). Sötvattensmiljöer finns i de 
flesta nationalparker i Sverige, och de som har störst andel sötvattensmiljö är Djurö i Vänern, 
Åsnen och Färnebofjärden i Nedre Dalälven.  

 
Figur 5 – Panorama Åsnen. Från Jacek Lesniowski (2011), via Wikimedia Commons. Licens: CC BY-SA 3.0 
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De marina miljöerna i Sverige består av kust och hav. Havsområdena sträcker sig från 
Bottenviken i nordöst till Skagerak i västra Sverige. Ordet kust definieras enligt Boverket som 
det landområde som ligger fem kilometer från havet (Boverket, 2006). I rapporten kommer 
kusten att räknas som det område som är i direkt anslutning till havet. Trots denna avgränsning 
erbjuder nationalparkerna helt olika miljöer. Några exempel på det är Haparanda skärgårds låga 
sandbankar, Kosterhavets salta klippor och rika undervattensliv, samt den isolerade 
granitklippiga ön Blå jungfrun. Andra nationalparker som ligger i rapportens definierade 
marina miljö är Gotska Sandön, Stenshuvud, Skuleskogen och Ängsö.  

 
Figur 6 – Stenshuvud, stranden. Från Jorchr (2007), via Wikimedia Commons. Licens: CC BY-SA 3.0 

Ädellövskogen är en liten del av den svenska naturmiljön. De fyra vanliga ädellövträden bok, 
ask, ek och alm tar tillsammans upp mindre än 1% av Sveriges yta. Skogen är en gammal 
naturtyp som bildades för 6000 år sedan under en varmare klimatperiod. Därav finns lövskogen 
i Sverige nästan enbart söder om Dalälven. Unikt för ädellövskogen är lövens ljud och dess 
sällsynta utbud av framförallt insekter och växter. De nationalparker som består av ädellövskog 
är Söderåsen, Stenshuvud, Dalby Söderskog och Ängsö.  

 
Figur 7 – View from Kopparhatten at Söderåsen national park.  

Från Haneli79 (2008), via Wikimedia Commons. Licens: CC BY-SA 4.0 
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Barrskogens utbredning i Sverige är betydligt större än ädellövskogen. Barrskogen dominerar 
även de svenska nationalparkerna utanför fjällen. Många av fjällområdena består däremot även 
av stora delar barrskog, till exempel de 700 år gamla tallarna i Muddus (Naturvårdsverket, 
2020). I fjällen är barrskogarna ofta inte lika tätvuxna som de kan vara mer söderut. Ett exempel 
på detta är Norra Kvills högvuxna barrskog. I söder består barrskogarna mer av granar medan 
det i norr går över allt mer till tallskog. Anledningen till att det finns så mycket granar och tallar 
i Sverige är det kalla klimatet. Majoriteten av barrträden tappar inte sina barr likt lövträd, vilket 
gör att de inte är lika känsliga mot markens fuktighet (Skogsstyrelsen, 2020). Barrskog är mer 
utsatt vid skogsbrand än vad lövskog är och några av nationalparkerna i Sverige har vid något 
tillfälle drabbats av skogsbränder. De nationalparker som idag består till stor del av barrskog är 
Björnlandet, Tiveden, Hamra, Muddus, Norra Kvill, Skuleskogen, Sonfjället, Stora Sjöfallet, 
Store Mosse, Tresticklan, Tyresta och Töfsingdalen. 

 
Figur 8 – Path by Angsjön, Björnlandet. Från Mickaël Delcey  (2019), via Wikimedia Commons. Licens: CC BY-SA 4.0 

Sveriges landyta täcks till ungefär en femtedel av våtmark i form av myrar, kärr och mossar. 
En våtmark är ett område där vattnet under nästan hela året finns nära, under eller precis ovan 
markytan. Den speciella naturmiljön är viktig för många djur och växter, vilka är särskilt 
anpassade till den blöta miljön. I de nordiska länderna finns den mest mångfaldiga 
uppsättningen av våtmarker i Europa, men många av dessa har på något sätt påverkats av 
människan. Idag är det nästan bara i de nordliga delarna av Sverige som det fortfarande finns 
större myrar utan mänsklig påverkan kvar (SLU Artdatabanken, 2020). Av de svenska 
nationalparkerna är det framförallt Store Mosse och Muddus som består till stor del av våtmark.  

 
Figur 9 –Store Mosse nationalpark, spång. Från Peter Mattiasson (2009), via Wikimedia Commons. Licens: CC0 
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Runt om i hela Sverige finns olika odlingslandskap som används till både lantbruk och 
djurhållning. Olika delar av Sverige har olika geologiska förhållanden och på så sätt olika 
näring i jorden, vilket är anledningen till att olika områden passar bättre för olika ändamål. 
Odlingslandskapet i Sverige är inte direkt unikt från andra länder och det finns ingen 
nationalpark som består huvudsakligen av den miljötypen. Därför kommer inte odlingslandskap 
att undersökas i samma utsträckning som de andra svenska förekommande naturtyperna. 

3.1.3 Naturtypsfördelning 

Flera av parkerna har bildats på grund av sin, för Sverige, unika natur och därför varierar 
fördelningen av naturtyperna mellan nationalparkerna. Det finns också skillnader inom varje 
nationalpark, vilka specificeras i vissa av parkernas informationsfoldrar. Tre exempel på 
naturtypsfördelning visas nedan i Figur 10. 

 
Figur 10 – Naturtypsfördelning för Färnebofjärden, Gotska sandön och Muddus/Muttos nationalparker. Skapade av 

författarna med statistik från Länsstyrelsen (2020f) (2020g) och Laponia (2020). 

3.1.4 Anläggningar och anordningar 

Genom allemansrätten får människor i Sverige röra sig fritt i skog och mark. Denna frihet 
innebär dock ett stort eget ansvar gällande risker. När det kommer till skyddade områden som 
nationalparker har förvaltare en skyldighet att arbeta riskförebyggande kopplat till sina 
anläggningar och anordningar. Åtgärder likt spänger, utkikstorn och markerade vandringsleder 
finns för att göra det enklare för besökare att ta del av naturen (Dahlström, Hellberg Meschaks, 
Olsson, & Yri, 2018). Skyddade områden där det bedrivs verksamhet av kommun och stat 
räknas in som privaträttslig verksamhet, vilket går under skadeståndslagen (Mebus, Lindman, 
Näsström, & Wahldén, 2013). Vid person- och sakskador på iordningställda platser kan 
ansvarig verksamhetsutövare bli skadeståndsskyldig. Orsaken till skadan måste då bero på fel 
från den ansvarigas sida, och felet samt skada ska kunna bevisas av den drabbade. Till dessa 
områden räknas även iordningställda badplatser. Om besökare i nationalparker istället väljer att 
röra sig utanför iordningställda leder och anläggningar gäller eget ansvar enligt allemansrätten 
(Dahlström, Hellberg Meschaks, Olsson, & Yri, 2018). 

Med detta ansvar kommer även ett behov av ett förebyggande arbete, där faror identifieras och 
riskreducerande åtgärder genomförs. Det förebyggande arbetet bör även vara genomfört redan 
innan anläggningen tas i bruk. I detta arbete ingår även underhåll av anläggningar och 
anordningar (Dahlström, Hellberg Meschaks, Olsson, & Yri, 2018). Riktlinjerna kring 
frekvensen av underhållet och kontroller varierar mellan olika anläggningar. Nedan följer 
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exempel på riskreducerande åtgärder kopplat till anläggningar och anordningar som har 
genomförts eller diskuterats för nationalparker i Sverige: 

Genom att förse besökare med information kopplat till att bedöma sin egen förmåga, och att 
använda sitt eget omdöme, kan en del av dessa olyckor undvikas. Detta kan göras via hemsidor, 
informationsblad eller fysiskt på plats i parken (Dahlström, Hellberg Meschaks, Olsson, & Yri, 
2018). 

3.2 Natura 2000 

Natura 2000 är enligt Naturvårdsverket (2020) ett nätverk där de mest värdefulla naturområden 
har kartlagts av EU:s medlemsländer. Syftet med nätverket är att bevara de värdefulla 
naturtyper, arter och livsmiljöer som finns inom unionen. I rapporten Sveriges arter och 
naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv (Eide, Toräng, Tranvik, & Westling, 2020) görs en 
beskrivning av hur ett område kan utses till Natura 2000. Detta sker på grund av antingen dess 
fågelliv genom Fågeldirektivet eller för dess naturtyper och arter av Art och habitatdirektivet. 
Fågeldirektivet samt Art och habitatdirektivet är direktiv antagna av EU:s medlemsländer med 
krav på skydd och åtgärder för den biologiska mångfalden i hela unionen.  

Var sjätte år ska varje land genomföra en bevarandestatus för de arter och naturtyper som har 
bedömts vara i behov av att skyddas. I Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur (2020) 
framgår att det finns drygt 4000 stycken Natura 2000 områden i Sverige med 166 arter och 89 
naturtyper listade i direktivet. I Sveriges rapport från 2019 ses förbättringar för några av arterna 
och naturtyperna sedan 2013 men deras bedömning är att det krävs ytterligare insatser för att 
vända den negativa trenden både på land och i vatten (Eide, Toräng, Tranvik, & Westling, 
2020).  

 
Figur 11 – Natura 2000 områden i Sverige. Bild tagen i ArcMap av Ebba Johnsson 

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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3.3 Kartstöd 

För att skapa sig en överblick av ett område kan kartor vara ett bra hjälpmedel. De kan innehålla 
många typer av information och ha ett väldigt varierat utseende. För att skapa dessa kartor kan 
exempelvis ArcGIS användas, vilket är ett geografiskt informationssystem. Med hjälp av detta 
kan kartor skapas med skräddarsydd information. Programmet är upprättat av Environmental 
Systems Research Institute (Esri). En av applikationerna som används för detta är ArcMap 
(Esri, 2020). 

För att underlätta användningen av geodata har MSB gått ut med rekommendationer gällande 
vilken data som bör användas (Lantmäteriet, 2020). Denna rekommendation har lett till en 
gemensam bakgrundskarta för blåljuspersonal, den så kallade Blåljuskartan (MSB, 2020). Ett 
exempel på hur denna ser ut visas nedan i Figur 12. 

 
Figur 12 – Exempel på Blåljuskartan. Bild tagen i ArcMap av Ebba Johnsson (2020) 

 

3.4 Räddningstjänst 

I Sverige bedrivs räddningstjänst både av kommunalt och statligt ansvar. Vilka som ansvarar 
för vilken typ av räddningstjänst redogörs i LSO (Lagen om skydd mot olyckor). 

I 3 kap. 7 § (Lag (2003:778) LSO) står det ” En kommun skall ansvara för räddningstjänst inom 
kommunen, om inte annat följer av 4 kap. 1–6 §§”. För att uppfylla att räddningstjänst ska kunna 
ske i kommunen har de flesta kommunerna en egen organisation som utför kommunal 
räddningstjänst. De kallas oftast enkelt för den kommunala räddningstjänsten och har i uppgift 
av kommunen att utföra räddningsinsatser inom kommunens gränser. I samma del av LSO står 
även att ”Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för 
räddningstjänst”. Det öppnar för ett samarbete mellan kommuner gällande räddningstjänster, 
vilket gör att flera kommuner har ett gemensamt organisatoriskt räddningstjänstförbund.  
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Räddningstjänst är i 1 kap. 2 § (Lag (2003:778) LSO) definierat som räddningsinsatser vid 
olycka/överhängande fara för olycka, där målet är att hindra och begränsa skador på människor 
egendom och miljö. För att enklare kunna bedöma om en insats klassas som räddningstjänst 
finns fyra kriterier som måste uppfyllas:  

• Behovet av ett snabbt ingripande. 
• Det hotade intressets vikt. 
• Kostnader för insatsen. 
• Omständigheterna i övrigt. 

Dessa fyra kriterier grundar sig i LSO, och om de inte uppfylls är insatsen inte klassad som 
räddningstjänst. Då ska räddningstjänsten avsluta räddningstjänsten eftersom det inte är deras 
ansvarsområde längre.  

Det finns sex typer av räddningstjänst som inte ingår i det kommunala ansvaret, utan istället är 
statlig. Dessa presenteras nedan tillsammans med vilka som ansvarar för respektive 
räddningstjänst: 

• Fjällräddningstjänst – Polisen. 
• Flygräddningstjänst – Transportstyrelsen. 
• Sjöräddningstjänst – Sjöfartsverket. 
• Efterforskning av försvunna personer i andra fall – Polisen. 
• Miljöräddningstjänst till sjös – Kustbevakningen. 
• Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen – Länsstyrelsen (Räddningsverket, 

2008). 

Ofta samverkar statens organisatoriska räddningstjänstenheter med kommunens 
organisatoriska räddningstjänst eftersom det inte alltid är självklart vem som bär ansvaret. 
Exempelvis är den kommunala räddningstjänsten ansvarig för räddningsinsatser inom 
hamnområden, medans kustbevakningen ansvarar utanför. Däremot ansvarar den kommunala 
räddningstjänsten fortfarande för insatser gällande egendomsräddning utanför hamnområdet 
(Räddningsverket, 2008). I och med detta är gränsen inte alltid så tydlig mellan när staten och 
kommunen bär ansvaret. 

Sjöräddningen finns både statlig räddningstjänst genom Sjöfartsverket, men också som ideell 
organisation, Sjöräddningssällskapet (2020). 

3.4.1 Utbildning 

I de flesta fallen behövs utbildningen SMO för att kunna arbeta som brandman i Sverige. Denna 
består av två års studier på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på Sandö. Under denna 
utbildning får studenterna de färdigheter som krävs för att arbeta inom räddnings- och 
säkerhetsområdet (MSB, 2020). Denna utbildning innefattar vissa delar som kan kopplas till 
naturmiljö. De läser exempelvis om hantering av utsläpp, djurlivräddning, naturolyckor och 
extrema väderhändelser.  

Fjällräddningen samordnas av polisen där de som arbetar som fjällräddare är frivilliga personer 
som får en utbildning av polisen. Denna utbildning pågår under en vecka och de utbildas inom 
områdena; första hjälpen i fält, snö- och lavinkunskap, sjukdomslära, navigering samt 
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radiokommunikation. Utöver dessa finns specialutbildningar kopplade till insatsledare, alpina 
fjällräddning, grotträddning och fjällräddare med hund (Polisen, 2019). 

Personal hos kustbevakningen genomför en utbildning som är tre till fyra terminer. Dessa 
innefattar studier kopplat till rättsordning, människors beteende, brottsbekämpning samt 
kontroll och tillsyn. Utöver detta får de även lära sig genomföra gränskontroller, 
fiskeövervakning, sjösäkerhetstillsyn och sjötrafikövervakning (Kustbevakningen, 2019). 

Sjöräddningen, genom Sjöfartsverket, har en grundutbildning inom sjö- och flygräddning som 
pågår i tre till fem dagar. Denna innefattar utbildning kring metoder och handhavande av 
utrustning för efterforskning och räddning (Sjöfartsverket, 2020). Dessa finns i tre olika nivåer. 

3.4.2 Rakel 

Rakel är enligt MSB (2020) ett digitalt radiokommunikationssystem som används av 
kommunala räddningstjänster och andra samhällsviktiga organisationer för att ha en trygg och 
säker kommunikation mellan deras medarbetare. Med hjälp av Rakel kan samma information 
förmedlas till flera individer samtidigt. Det är ett robust system som är byggt för att klara tuffa 
väderförhållanden och längre elavbrott. Det är även ett eget system vilket undviker andra it 
relaterade störningar.  

3.5 Skyddsvärden  

Definitionen för skyddsvärde är, som ordet antyder, någonting som anses vara extra värt att 
skydda. Det kan vara något omfattande, såsom människors liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet samt miljö och ekonomiska värden (MSB, 2016). Det kan också handla om något 
mindre omfattande, som endast påverkar en given verksamhet eller område. Exempelvis en 
maskin, en utrotningshotad art eller ett väldigt gammalt träd. Det är upp till varje verksamhet 
att bedöma vad de anser vara skyddsvärt för dem.  

Skyddsvärden kan variera mycket beroende på om det ses ur ett samhällsperspektiv eller för en 
enskild verksamhet eller miljö. Det beror även på om det är en byggnad eller en naturmiljö som 
undersöks. Ett värde kan utryckas på olika sätt. Enligt naturvårdsverket används följande sätt 
att beskriva ett värde (Naturvårdsverket, 2015):  

• Kvalitativ värdering – Värdet uttrycks i ord. 
• Semi-kvantitativ värdering – Värdet uttrycks i en poängskala. 
• Kvantitativ värdering – Värdet uttrycks genom någon fysisk enhet, t.ex. mängden 

råvaror som produceras under en viss period eller antalet besök till ett 
rekreationsområde. 

• Monetär värdering – Värdet uttrycks i kronor. 

Svårlösta värderingsmässiga problem kan uppstå då det finns olika intressen att ta hänsyn till. 
Dessa kan exempelvis vara ekonomiska, miljömässiga och kulturella. För att kunna bedriva ett 
praktiskt miljöarbete behövs ett ställningstagande i dessa frågor (Stenmark, 2000). När det 
gäller miljöfrågor och skyddsvärden kopplade till naturen kan det vara svårt att beskriva värdet 
hos ett objekt, detta eftersom de oftast inte värderas monetärt. Många värderingar görs istället 
kvalitativt och de blir då inte lika enkelt att mäta och jämföra med andra objekt.  
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3.5.1 Instrumentellt värde 

Ett instrumentellt värde, även kallat resursvärde, är det värde ett objekt har kopplat till vad det 
kan förverkliga. Objektets värde beror alltså på dess nytta för den som använder objektet 
(Stenmark, 2000). Ekosystemtjänster är ett begrepp inom ämnet naturresurser som kan kopplas 
till instrumentella värden. Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemet ger människan. 
Dessa kan anses vara olika viktiga, och några även avgörande för människors liv och hälsa. 
Enligt Millennium Ecosystem Assessment Board kan ekosystemtjänster delas in i fyra olika 
kategorier. Dessa presenteras nedan i Figur 13 med tillhörande exempel (Millennium 
Ecosystem Assessment Board, 2005). 

 
Figur 13 – Översiktlig bild av kategoriseringen av ekosystemtjänster. Skapad av Ebba Johnsson (2020) 

De stödjande tjänsterna är de som krävs för att de tre ovanstående kategorierna ska fungera. Det 
är den stödjande funktionen som ligger till grund för att ekosystemet ska fungera. De resterande 
kategorierna har alla tjänster som kan anses ha olika värde. Exempelvis är dricksvatten en resurs 
som är direkt livsviktig, medans friluftslivet inte är det (Millennium Ecosystem Assessment 
Board, 2005).  

Ekosystemtjänster går inte att helt dela in efter de svenska naturtyperna, men de försörjande 
tjänsterna kan enligt Naturvårdsverket göra det till viss del. Ekosystemtjänster kan vara 
kopplade till specifika resurstillgångar, som exempelvis timmerproduktion kan kopplas till 
barr- och ädellövskog, och fiske kan kopplas till marina miljöer samt sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket, 2017).  

3.5.2 Intrinsikalt värde 

Intrinsikalt värde har många olika benämningar; egenvärde, inneboende värde, värde i sig 
etcetera. Egenvärde definieras av Mikael Stenmark som: ”Det värde ett objekt har oberoende 
av den nytta andra individer har av objektet” (Stenmark, 2000). Det innebär alltså att varje 
individ har ett värde i sig, men det kan också ses som att en helhet har ett värde, exempelvis ett 
specifikt ekosystem. Det finns delade meningar kring huruvida egenvärde kan finnas eller inte. 
De som talar mot uttrycket menar på att det är människor som ger någonting ett värde. 
Begreppet kan även skapa osäkerheter när prioriteringar måste göras vid en insats eller andra 
fall då den biologiska mångfalden kan påverkas (Marissink, 2008).  
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Inom miljöetiken är intrinsikalt värde ett vedertaget begrepp, men som nämnt ovan kan 
innebörden variera. En egenskap som är kopplad till detta värde är att de inte är utbytbara. Om 
ett objekt eller individ med ett egenvärde förstörs kommer värdet gå förlorat, exempelvis ett 
människoliv (Back, o.a., 2016). 

3.5.3 Miljöetik 

För att lösa olika typer av problem kan det anses naturligt att vända sig till naturvetenskapliga 
hypoteser och ekonomiska teorier, men det kan krävas mer för att lösa vissa situationer. Vissa 
handlingar kan behöva utvärderas ur ett moraliskt perspektiv. Moraliska principer kan dock 
vara motsägelsefulla i många avseenden (Salwén, 2012). Mikael Stenmark definierar miljöetik 
som: ”Det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga ställningstaganden som 
(medvetet och omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till naturen”. Han skiljer även 
på begreppen moral och etik. Moral menar han är de värderingar människor har kopplat vad 
som är rätt och orätt, medans etik handlar om en medveten reflektion kring dessa värderingar. 
Moral är alltså något man har, medans etik är något man måste skapa sig (Stenmark, 2000). 

Ta en antropocentriker som ett exempel. Atropocentrismen handlar om att endast människor 
har ett egenvärde, och alla andra objekts värde utgår ifrån deras bidrag till människan. Om detta 
ses ur ett miljöperspektiv bör naturen bevaras för människans vinning och inte för dess egen 
skull. Alltså anses inte naturen vara värd att bevara om den inte innebär en nytta för människor, 
naturen ses som enbart en resurs. En icke-antropocentriker, även kallad miljöbevarare, menar 
istället att människan inte har rätt att överanvända naturens resurser, utan är skyldiga att bevara 
naturen. Inte för att naturen innebär en resurs för människan, utan att växter och djur är 
moraliskt signifikanta varelser och bör behandlas därefter. Det kan även handla om att ett 
ekosystem i sin helhet anses ha moralisk signifikans. Vidden beror på vilken typ av miljöetik 
som följs (Stenmark, 2000). Den moraliska uppfattningen kring ämnet har ett väldigt brett 
spann, och ur ett samhällsperspektiv kan denna uppfattning tänkas variera mycket mellan olika 
aktörer och intressen. Något som anses viktigt att bevara för någon, kan vara helt betydelselöst 
för en annan. 

Enligt Agenda 21 § 31.8, som är ett handlingsprogram antaget av FN med mål och riktlinjer för 
att uppnå en mer hållbar utveckling, vill man höja den etiska medvetenheten vid beslutsfattande 
inom miljöområdet. Denna utvecklingspunkt är framförallt riktad till teknik- och 
vetenskapssamhället, då det är inom de områdena stor skillnad kan göras. Länder som står 
bakom Agenda 21 förväntas genomföra åtgärder kopplade till handlingsprogrammet (United 
Nations Conferece on Environment and Development, 1992). Enligt Mikael Stenmark finns 
stora brister kopplade till att följa denna del i handlingsprogrammet och boken i sin helhet. Han 
menar att okunskap kring miljöetik och etisk teori har lett till att de policys som presenteras i 
dokumentet inte har redovisats och diskuterats tillräckligt. För att åtgärder kopplade till Agenda 
21 ska kunna genomföras bör beslutsfattare i alla led skapa sig en djupare kunskap kopplat till 
etisk teori. På detta sätt kan de reflektera över vilken betydelse moraliska värderingar har i 
miljöfrågor (Stenmark, 2000). 
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Vid framtagandet av detta handlingsprogram var den svenska miljölagstiftningen i princip helt 
antoprocentrisk, men med åren har ett mer icke-antoprocentriskt synsätt tvingats fram för att 
kunna följa direktiven från FN. Vid analyser av Miljöbalken har det konstaterats att miljöetiken 
idag är en blandning av de båda synsätten. Människan anses fortfarande ha en särställning, men 
det finns egenvärden i naturen som också ska beaktas (Back, o.a., 2016). En del texter i 
Miljöbalken är tolkningsbara, vilket gör att värderingen av skyddsvärden kan variera. Nedan 
följer ett exempel ur 1 kap. 1 § (Lag (1998:808) Miljöbalken: 

” En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl” 

Det är dock förtydligat i förarbetet av lagstiftningen att texter som dessa inte ska tolkas ur ett 
antoprocentriskt perspektiv, utan att naturens egenvärde också ska räknas in (Back, o.a., 2016). 

3.5.4 Markmiljöns skyddsvärde 

I Världskommissionen är den mark som är önskvärd att behållas orörd reglerad till att helt vara 
minst 12% av jordens yta. Den senaste uppmätta andelen var ca 7%, och för att säkra framtida 
generationers resurser krävs en ökning. Detta skydd anses framförallt vara av stor vikt för 
världens regnskogar (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988). Sveriges yta består 
idag av 15% formellt skyddad land- och sötvattenareal, men hela 97% av arealen är permanent 
skyddad via miljöbalken. Den formellt skyddade ytan består av nationalparker, naturreservat, 
naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. Av denna yta 
utgörs ca 1,6% av nationalparker (Statistiska centralbyrån, 2020). 

Miljöbalkens syn på markmiljöns egenvärden kan sammanfattas enligt följande punkter:  

• Människor (nuvarande generation). 
• Människor (kommande generationer). 
• Ekosystem i sin helhet (inklusive arter och habitat). 
• Markekosystem. 
• Populationer. 
• Individer (Back, o.a., 2016). 

Med markmiljö menas markekosystemet som en enhet, men en del i hela ekosystemet. I och 
med detta baseras markmiljöns egenvärde mer på funktion och inte enskilda objekt. Det som 
anses skyddsvärt är alltså själva systemet, inte enskilda organismer.  

Markmiljön innehar även instrumentella värden, vilka kan sammanfattas enligt följande 
punkter: 

• Markmiljöns ekosystemtjänster samt markmiljöns bidrag till övriga ekosystemtjänster, 
för nuvarande och kommande generationer. 

• Markmiljöns bidrag till ekosystemet som helhet (Back, o.a., 2016). 

För att avgöra en markmiljös skyddsvärde räcker det inte att titta på en värdetyp, utan flera 
aspekter måste analyseras för att skapa en helhetsbild. Enligt Statens Geotekniska Institut ska 
den undersökta markmiljöns skyddsvärde analyseras utifrån egenvärde, potentiella 
ekosystemtjänster och potentiella bidrag till övriga ekosystemtjänster, både för nuvarande och 
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kommande generationer, samt potentiella bidrag till ekosystemet som helhet. Nedan i Figur 14 
presenteras en beskrivande bild av denna helhet (Back, o.a., 2016). 

 
Figur 14 – Helhetsbild av en markmiljöns skyddsvärde. Skapad av Ebba Johnsson (2020) 

Enligt Statens Geotekniska Institut påverkar inte markmiljöns användning dess egenvärde, men 
kan innebära ett ökat instrumentellt värde kopplat till ekosystemtjänster. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara markmiljön där nationalparker bildas, vilken får ett ökat instrumentellt värde 
kopplat till friluftsliv, som kan ha en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande hos människor 
(Keniger, Gaston, Irvine, & Fuller, 2013). 

3.5.5 Turism 

Nationalparkerna väljs ut på grund av sin unika natur vilken anses vara särskilt viktig att bevara 
och skydda. De kännetecknas ofta av ett rikt djur och växtliv, unika miljöer samt lämningar 
som önskas bevaras. Som tidigare nämnt är detta ett av huvudsyftena till att parkerna från början 
bildas, tillsammans med att göra parkerna mer lättillgängliga för allmänheten. Genom att öka 
tillgängligheten och marknadsföra nationalparkerna kommer många människor röra sig i 
naturen, vilket kan öka riskerna för skadegörelse och slitage på skyddsvärden inom parken. 
Samtidigt som naturen och dess terräng, vilket ibland är väldigt kuperad, i sig kan utgöra en 
fara för människorna i parken. Nationalparkerna sköts om av Länsstyrelserna som lägger 
mycket resurser på att ha kunnig personal och nödvändig utrustning för att framförallt bevara 
områdena men även för att ha kapacitet att ta emot besökare (Naturvårdsverket , 2020).  

I Finland gjordes en undersökning 2015 gällande turismen i deras 38 nationalparker. Det visade 
sig att de omsätter cirka 1,2 miljarder svenska kronor varje år och bidrar till över 1200 jobb per 
år. 2014 noterades ungefär 2,3 miljoner besökare i de finska nationalparkerna. Samma år var 
den siffran 2,4 miljoner i Sverige (Naturturism Företagen, 2015). År 2019 hade denna siffra 
ökat till 2,8 miljoner besökare, och ytterligare en nationalpark har bildats sedan dess 
(Naturvårdsverket, 2020).  

Naturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn gjorde 2018 en uppskattning över hur stor 
summa pengar naturturismen ger upphov till varje år. Han menar att den internationella 
turismen kopplat till den svenska naturen ger ett resultat på 30 miljarder kronor per år, och att 
den svenska turismen ger en summa på 26 miljarder kronor (Naturismföretagen, 2018). Enligt 
en kartläggning som genomförts av Turismforskningsinstitutet ETOUR uppgick naturturismens 
omsättning till 3,6 miljarder kronor, vilket ger ett totalt resultat på 55,4 miljarder kronor i vinst. 
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3.5.6 Vatten 

Vatten är en naturresurs av högt värde, och det är viktigt att försäkra tillgången till rent vatten. 
Tillgången kan påverkas av nyttjandet, men också hur det skyddas. Överuttag eller föroreningar 
kan ha en stor negativ påverkan på dricksvatten, inte bara kortsiktigt men även långsiktigt 
(Cederlöf, 2003). Enligt 7 kap. 21 § (Lag (1998:808) Miljöbalken) är det kommuner och 
länsstyrelser i Sverige som ansvarar för att upprätta vattenskyddsområden för att skydda en 
vattentillgång som används eller kan tänkas komma att användas som vattentäkt. Även där 
vattenskyddsområde inte är upprättat gäller allmänna hänsynsregler för alla verksamheter, vilka 
redovisas i MB 2 kap. Dessa ska följas så fort det finns misstanke om att en verksamhet eller 
åtgärd kan leda till skada kopplat till människors hälsa eller miljö. I viss mån har även 
verksamheten ansvar för att åtgärda skada som har orsakats. Som tidigare nämnt är 
naturresurser ofta svåra att värdera på annat sätt än kvalitativt, men ett exempel på där en 
vattentäkt har värdesatts monetärt är Uppsalas huvudvattentäkt. Värderingen blev 
ersättningskostnaden, vilken räknades ut till att bli ungefär 1,1 miljarder kronor (Cederlöf, 
2003). 

Vatten innebär inte bara en resurs kopplat till dricksvatten. Många fjäll ger upphov till stora 
mängder sötvatten av hög kvalitet, vilket sedan transporteras mot lägre mark och kan användas 
både som dricksvattenresurs, men även som energikälla. Vattnets kvalitet spelar även stor roll 
för växt- och djurlivet i anslutande vattendrag. Dock kan dessa användningsområden ibland stå 
i konflikt med varandra, exempelvis djurliv och utvinnande av elektricitet ( Alpine Convention, 
2009).  

3.5.7 Strand och kust 

Sveriges landgräns består till stor del av kust. Stränderna skyddas i Lag (1998:808) Miljöbalken 
då de anses ha ett stort värde kopplat till friluftsliv men även växt- och djurliv. De skyddas även 
genom en Miljöatlas i händelse av en oljeolycka. I denna prioriteras områden efter hur 
skyddsvärda de anses vara i olika aspekter. Även stränder i anslutning till vissa sjöar i Sverige 
är kartlagda i miljöatlasen (IVL, NSO, 2018). 

3.5.8 Växt- och djurliv 

För att skydda specifika djur- och växtarter kan de fridlysas. Då är arten, i de flesta fall, skyddad 
över hela landet, men fridlysningen kan även gälla ett visst område. Fridlysta arter är skyddade 
genom Artskyddsförordningen (2007:845) 4 § till 9 §. Enligt Naturvårdsverket blir arter 
fridlysta om de riskerar att försvinna eller för att uppfylla internationella direktiv (Lindahl, 
2020). 

Sverige har en stor mängd skyddsvärda gamla träd, vilka till största del består av ekar och tallar. 
Dessa anses skyddsvärda då de är boplats för många olika arter som svampar, lavar och fåglar 
(Larsson, 2020). Det är alltså inte bara trädet som drabbas om det skulle skadas, utan ett helt 
ekosystem. 

Skogen i sig kan också ha ett värde kopplat till skogsbruket. Detta värde utrycks ofta i kronor 
per skogskubikmeter (m2sk) vilket används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym 
(Fransson, Gustafson, & Nord, 2006). Enligt Markus Helin, chefsmäklare hos Ludvig &CO 
varierar priserna beroende på plats i landet, ju längre söder ut skogen växer, desto dyrare blir 
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den. År 2019 uppskattades medelvärdet i Sverige per skogskubikmeter till 449 kr. Vid en 
investering på 3 miljoner kronor kan en yta som är ungefär 0,5 km2 med skog köpas (Helin, 
2020). Skogen är en del av naturen som går att värdera monetärt om den är av god kvalitet. 

3.5.9 Fornlämningar 

Fornlämningar definieras av Riksantikvarieämbetet som spår efter mänsklig verksamhet 
(Riksantikvarieämbetet, 2020). I 2 kap. 1 § (Lag (1988:950) Kulturmiljölagen) förtydligas 
beskrivningen till att vara lämningar från forna tider. Där finns även åtta olika kategorier som 
specificerar objekt som klassas som fornlämningar, vilka är:  

1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser, 
2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt 

andra ristningar eller målningar, 
3. kors och minnesvårdar, 
4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål, 
5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid 

bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och 
näringsfång, 

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra 
byggnader och byggnadsverk, 

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade 
anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och 

8. fartygslämningar. 

Till fornlämningen hör så pass mycket mark som krävs för att bevara själva lämningen. Denna 
mark och fornlämningen får enligt 2 kap. 6 § (Lag (1988:950) Kulturmiljölagen) inte förstöras 
eller skadas utan tillstånd.  

Enligt 7 kap. 9 § (Lag (1998:77) Miljöbalken kan ett område som anses extra angeläget att 
skydda, ur kulturhistorisk synpunkt, utses till kulturreservat. Idag finns det totalt 44 
kulturreservat i Sverige. Dessa har utsetts av både kommuner och länsstyrelser 
(Riksantikvarieämbetet, 2018). 

3.5.10 Anläggningar och anordningar  

Sveriges nationalparker är statligt finansierade, både vid bildandet av en ny nationalpark men 
också löpande för att förvalta och underhålla parken. Den initiala finansieringen går framförallt 
till att bygga upp de anläggningar och entréer som behövs, tillsammans med bildandet av olika 
ledsystem och utkiksplatser (Naturvårdsverket, 2018). I och med dessa finansieringar finns ett 
skyddsvärde kopplat till dessa byggnader och anordningar. Ett exempel på en finansiering som 
gjort i en svensk nationalpark är en vandringsbro i Kosterhavets nationalpark, vilken uppgick i 
en kostnad på 900,000 kr (Kosterhavets nationalpark, 2020). Ett annat exempel är en 
helhetsfinansiering på 20 miljoner kronor för Skuleskogens nationalpark, där tre entréer skulle 
byggas tillsammans med vandringsleder, informationsskyltar och övernattningsstugor (Egger-
Nilsson, 2009). 
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3.6 Faror 

I följande avsnitt redovisas de faror som har identifierats genom litteraturgenomgången. Vissa 
av farorna är specifika till en viss naturtyp medan andra gäller för samtliga naturtyper. Farorna 
som presenteras är framtagna ur ett räddningstjänstperspektiv och tar bara hänsyn till olyckor 
där en insats kan behöva genomföras. Utöver det kommer även konsekvenser på naturen som 
kan ske vid en räddningsinsats att ses över. Naturrelaterade faror likt bortfall av 
utrotningshotade arter eller friluftslivets påverkan på naturskyddade områden tas inte upp i 
rapporten.  

I Tabell 1 nedan presenteras de identifierade farorna och vilka naturtyper de identifierade 
farorna gäller för. Många av nationalparkerna utgörs av flera olika naturtyper vilket gör att de 
kan vara utsatta för flera av farorna.  

Tabell 1 – Schematisk bild över hur farorna finns representerade för varje naturtyp. Tabell skapad av Erik Joelsson (2020) 

 Fjäll Sjöar och vattendrag Marina miljöer Ädellövskog Barrskog Våtmark 

Personskador x x x x x x 

Skogsbrand x   x x x 

Drunkning  x x    

Utsläpp av farligt ämne x x x x x x 

Ras och skred x x x x x x 

Laviner x      

Översvämningar x x x   x 

Arbetsplatsolyckor x x x x x x 

Skadeverkan vid räddningsinsats x x x x x x 

3.6.1 Personskador 

En personskada kan uppstå på många olika sätt och kan inträffa var som helst. I följande avsnitt 
syftar en personskada till en skada som har skett på en person under sin vistelse i naturmiljö 
och som kräver en insats. Skadan ska alltså vara av den grad att personen inte kan förflytta sig 
från platsen själv och behöver assistans av räddningstjänst eller ambulans för att bli 
transporterad ut ur området.  

Det finns en del faktorer som ökar risken för personskador i nationalparker jämfört med annan 
naturmiljö. En av dessa är att det rör sig fler människor inom parken. Naturvårdsverket uppger 
att ungefär 2,8 miljoner personer besökte de svenska nationalparkerna under 2019 
(Naturvårdsverket, 2019). Många av de som besöker parkerna är ovana vid naturen och är inte 
alltid förberedda på att ta sig fram i den ibland mycket kuperade terrängen. Enligt 
fjällräddningen i Jämtland är några av deras fjäll ett första steg för vandrare att börja med. Peter 
Borg, samordningsansvarig på fjällräddningen i Jämtland, menar att en del av de nya besökarna 
missbedömer sin förmåga och fysiska status vilket renderar i en del fjällräddningar (Polisen, 
2020).  
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Den största risken för personskador är fall och halkolyckor, vilka stod för 46% av alla skador 
där det fanns ett behov av sjukvård 2018 (MSB, 2020). En sammanställning av orsaker till 
personskador i Sverige från 2018 visas i Figur 15 nedan. Det gäller inte specifikt i naturmiljö 
utan är i Sverige den olyckstyp som leder till flest antal dödsfall, inläggningar på̊ sjukhus och 
besök på̊ akutmottagningar (MSB, 2014).  

 
Figur 15 – De tre vanligaste orsakerna till personskador tillsammans med övriga skador 2018. Diagrammet är skapat av 

Ebba Johnsson med statistik från MSB (2020) 

I nationalparker varierar ofta lederna mellan stigar och spänger, vilket ökar riskerna för 
fallolyckor. Detta gäller framförallt de som inte är vana att röra sig i naturen. I en artikel av 
polisen visar statistik från fjällräddningen att fallskador är den dominerande anledningen till 
deras insatser. De huvudsakliga skadorna sker då på knä, underben och fotleder (Polisen, 2020).  

Att personer går vilse i nationalparkerna ger också upphov till insatser. Enligt statistik från 
polisen har 102 insatser genomförts av fjällräddningen under 2018 och 2019 på grund av att 
personer går vilse (Polisen, 2020). Utöver det uppges i samma statistik att andra orsaker till 
insatser är getingstick, sjukdom eller snabba väderomslag (Polisen, 2020). För att samla in 
information angående räddningstjänstens insatser kopplat till personskador i naturmiljö 
användes MSB:s insatsdatabas IDA. Där genomfördes två olika sökningar där med de två 
faktorerna utlösande händelse och beskrivning av platsen. I den ena sökningen valdes annan 
nödställd person som utlösande händelse. För beskrivning av platsen valdes tre kategorier; skog 
och mark, sjö eller damm och älv, å, kanal eller bäck. Sökningen gällde enbart åren 2018–2019 
och statistiken visade att 145 sådana insatser har genomförts (MSB, 2020). I den andra 
sökningen valdes naturolycka som utlösande händelse. Platsen valdes enbart att beskrivas som 
utemiljö. Den sökningen resulterade i 7 insatser under 2018–2019 (MSB, 2020). Statistiken tar 
hänsyn till alla personskador som enligt räddningsledaren placerats under de valda kategorierna. 
Personskador som inte registrerats i IDA av räddningsledare är inte med i statistiken, vilket kan 
ge ett eventuellt bortfall av olyckor.  

3.6.2 Skogsbrand 

Skogsbrand är ett naturligt fenomen som har inträffat i de nordiska skogarna i alla tider. Från 
stenåldern, cirka 2500 år sedan, finns de första tecknen på att naturvårdsbränningar har 
genomförts. Bränningarna genomfördes i syfte att röja områden för betesmarker samt förbättra 
miljön för vilda djur med avsikt att förbättra jaktmöjligheterna (Paton & Shroder, 2015). Än 

Personskador 2018

Fall Avsiktlig självdestruktiv handling Vägtrafik Annan
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idag är naturvårdsbränning ett effektivt sätt att förbättra miljön och få vissa arter av svampar, 
växter och insekter mer livskraftiga. Det är en bra metod för att bibehålla den naturliga svenska 
miljön i skogen när det sker under kontrollerande omständigheter (Taiga, 2020). 

En okontrollerad skogsbrand kan istället innebära mycket stor skada för samhället. När branden 
inte är under kontroll kan den sprida sig snabbt och bränna mycket i sin väg. Sverige är inte lika 
drabbat av skogsbränder som exempelvis södra Europa, Nordamerika och Australien. Däremot 
har det inträffat flera stora skogsbränder under specifika år, senast 2014 i Västmanland och 
2018 i stora delar av landet (Sjöström & Granström, 2020).  

Skadeverkan av en skogsbrand kan bedömas på olika sätt. Enligt Skogsstyrelsen (2020) brann 
13 100 hektar skog ner i branden i Västmanland 2014. Från samma brand uppger Länsstyrelsen 
i Västmanland län (Gustavsson, 2015) att cirka 1000 personer behövde evakueras och 
ytterligare 6000 hotades av evakuering. Cirka 1700 tamboskap evakuerades. En person avled 
och två skadades allvarligt vid släckningsarbetet. De uppger även att 120 skogsägare har 
drabbats av branden och att den uppbrunna skogen uppskattas till flera hundra miljoner kronor. 
I samma rapport av anges den totala kostnaden för räddningsinsatser och skador från branden 
vara minst en miljard kronor.  

Internationellt drabbas länder betydligt värre än Sverige av skogsbränder. Ett exempel är 
Australien som under 2009 drabbades av extrema skogsbränder. Många av dem skedde under 
en dag, vilken senare kom att kallas för black Saturday. I en rapport av Victorian Bushfires 
Royal Commission (Teague, McLeod, & Pascoe, 2010) uppges att 400 bränder startade och 
täckte en sammanlagd yta på 450 000 hektar. Dessa bränder resulterade i 173 omkomna 
personer och 2029 förstörda hus. De totala kostnaderna för black Saturday uppskattas till 4,4 
miljarder Australienska dollar, vilket är ungefär 27 miljarder svenska kronor. Ytterligare ett 
exempel är bränderna som sker regelbundet i Kalifornien. Efter bränderna 2003 gjordes en 
rapport om den ekonomiska påverkan av skogsbränderna i San Diego (Rahn, Hale, Brown, & 
Edwards, 2004) där det redovisades att över 152 000 hektar skog har brunnit och 3241 hus 
förstördes. I rapporten uppges även att bränderna 2003 hade en total kostnad på ungefär 2,45 
miljarder amerikanska dollar, vilket är ungefär 21,5 miljarder kronor.  

Nedan görs en kort bedömning av risken för brand utifrån den naturtypsuppdelning som denna 
rapport utgått ifrån: 

Våtmarker  
I en rapport om brandrisker i kolrik mark presenterad i Fire Safety Journal (Restuccia, Huang, 
& Rein, 2017) redovisas att våtmarker täcker ungefär 3% av jordens markyta och lagrar cirka 
25% av jordens markkol. De redogör att våtmarker kan antända av en extern källa, 
exempelvis blixtnedslag eller eldning, men att de i deras arbete undersöker om det kan 
självantända på grund av den höga dosen av kol i marken. De kommer till slutsatsen att det är 
möjligt för våtmarker att självantända under rätta förhållanden och att bränder i de områdena 
bör ses som en fara. De nämner också att dessa bränder är svårsläckta och kan sätta sig djupt i 
marken.  

Barrskog och ädellövskog  
En del forskning har gjorts om skogsbrand i taigaskog, vilket är en skogstyp som domineras av 
barrskog men som även består av lövträd likt asp och björk. Forskning om skogsbrand i  
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ädellövskog har däremot inte genomförts i samma utsträckning och är därför svår att hitta 
information om. I boken Ecology of Wildfire Residuals in Boreal Forests (Perera & Buse, 2014)  
förklaras att en skogsbrands beteende beror på tre faktorer; typ av skog, klimat och lokalt väder 
samt lokal topografi. De redovisas i Figur 16 nedan. 

 
Figur 16 – Schematisk bild över de tre stora faktorerna för en skogsbrands beteende. Bild skapad av Erik Joelsson med 

information tagen från bok av Perera och Buse (2014)  
 

Skogstypen, vilken definieras som uppsättningen av trädarter i skogen, är då enbart en av de tre 
faktorer som påverkar brandens beteende. I boken skriver de att en barrskogsdominerad 
taigaskog överlag brinner bättre än en som domineras av lövträd. Med det sagt finns det 
modeller där olika skogstyper delas in i grupper utifrån deras uppsättning av arter. En modell 
som används i flera länder är det kanadensiska systemet FBP. De olika grupperna delas in efter 
uppsättning av trädarter, vilket representerar bränsletyper, där grupperna resulterar i olika 
egenskaper gällande antändning, spridning och intensitet. Topografin påverkar genom 
höjdskillnaden. I Ecology of Wildfire Residuals in Boreal Forests anger författarna att en 
skogsbrand sprider sig snabbare ner mot en dal jämfört med upp för en sluttning. Klimatet och 
vädrets påverkan på en skogsbrand berörs mer senare i avsnittet.  

Fjäll 
Som tidigare nämnt definieras ett fjäll som den markyta som befinner sig ovanför skogsgränsen. 
Stora delar av fjällen i de svenska nationalparkerna består av taigaskog tillsammans med sjöar, 
ängar och de öppna kala betningsområdena för renar. Inga risker för skogsbrand har hittats 
utöver det som redan har beskrivits kring skog.  

Marina miljöer samt Sjöar och vattendrag 
Marina miljöer anses i rapporten endast bestå av vatten och de anses därför inte riskera att 
drabbas av skogsbränder. Däremot kan bekämpningen av skogsbrand i närliggande miljö 
påverka dessa naturtyper. Släckvattnet som används kan förorena vattenmiljöer, exempelvis om 
det är en ytvattentäkt eller någon annan känslig fauna. Det kan även finnas en risk för spridning 
av arter då vatten tas från icke lämpliga vattendrag. Trots risk för indirekt påverkan av 
skogsbrand kommer vattenområdena inte att finnas med som risk för skogsbrand i Tabell 1.  
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Den globala uppvärmningen förväntas öka förekomsten av längre torka i norra Europa. En 
längre torka leder till torrare mark, lägre luftfuktighet och varmare temperaturer, vilket alla 
gynnar förutsättningarna för skogsbränder (Venäläinen, o.a., 2020). I en rapport av Johan 
Sjöström från RISE och Anders Granström från SLU (2020) presenteras samlad statistik från 
skogsbränder och gräsbränder i Sverige under de senare decennierna, där trender och mönster 
observeras. I rapporten nås slutsatsen att den årligt brända arealen har, sedan tidigt 1900-tal, 
varit på en relativt konstant nivå, frånsett variationen år till år. Men under de senare åren går 
det att finna oroande tecken på en ökning av stora okontrollerbara bränder. 

Deras slutsats är att de vanligaste antändningsorsakerna till skog och gräsbränder är eldning av 
gräs eller skräp i anslutning till trädgårdar, barn som leker med eld eller lägereldar i skogen. 
Dessa orsaker visas mestadels ge upphov till mindre bränder. De vanligaste orsakerna till större 
bränder, över 100 hektar, är blixtnedslag, arbete med skogsmaskiner eller återantändning till 
följd av bristfälligt eftersläckningsarbete (Sjöström & Granström, 2020). 

Statistiken i deras rapport visar också på att den väderrelaterade brandrisken varierar kraftigt 
över landet. De delar som visar på flest högriskdagar ligger generellt i de östliga och sydliga 
delarna av landet. De väderrelaterade brandriskerna stämmer ganska bra överens med antal 
bränder. Däremot representerar den inte andel bränd areal då de stora bränderna nästan enbart 
förekommer i de glesbebyggda delarna av Sverige (Sjöström & Granström, 2020). 

3.6.3 Drunkning 

Några av nationalparkerna i Sverige består till stor del av vatten, exempelvis Åsnen, 
Färnebofjärden, Kosterhavet och Djurö. I dessa nationalparker finns bra möjligheter till att vara 
ute på vattnet, antingen med båt, kanot eller genom bad (Naturvårdsverket, 2020).  

Kopplat till att människor befinner sig på eller i vatten tillkommer risken för drunkning. Varje 
år sammanställer Svenska Livräddningssällskapet statistik över antal omkomna genom 
drunkning vid olycksfall i Sverige. I rapporten från 2019 redovisas det lägsta antalet omkomna 
någonsin, 68 stycken (Svenska Livräddningssällskapet, 2019). Medelantalet under de 10 åren 
2010–2019 är 107 stycken per år. I Tabell 2 nedan redovisas statistik från Svenska  
Livräddningssällskapets där snittfördelningen över aktivitet i samband med drunkningsolycka 
sammanfattas för 2010–2019.  

Tabell 2 – Statistik för aktivitet vid drunkningsolyckor i genomsnittsnitt mellan åren 
2010 och 2019. Statistik tagen från Svenska Livräddningssällskapet (2019) 

Aktivitet vid drunkningsolycka Antal omkomna per år 

Fritidsbåt  25  

Bad  28 

Fiske  13  

Is 10  

Övrigt 43  

 
Av de 68 dödsfall som inträffade under 2019 omkom en av personerna i en nationalpark. 
Olyckan var isrelaterad och inträffade i Abisko nationalpark.  
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I naturreservat finns det enligt Vägledning om förvaltning av skyddad natur (Dahlström, 
Hellberg Meschaks, Olsson, & Yri, 2018) krav på förebyggande åtgärder för anläggningar. De 
definierar också att en badplats anses vara en anläggning om den är iordninggjord, det vill säga 
om den har bryggor, skyltar och papperskorgar. I de fall en badplats definieras som en 
anläggning är ett av kraven att ha livräddningsutrustning i skälig omfattning. Det redogörs 
också att samtliga anläggningar bör underhållas i syfte att under hela sin livslängd vara säkra 
för besökare.  

3.6.4 Utsläpp av farligt ämne 

Ett förorenat område beskrivs enligt Sveriges Geologiska Institut som: ”Ett område där mark, 
grundvatten, ytvatten, sediment eller konstruktioner innehåller föroreningar i en sådan mängd 
att de kan vara ett hot mot människors hälsa eller mot miljön”. För att ett område ska bli 
förorenat har det i de flesta fall skett ett utsläpp eller spill, ofta i samband med en olycka (SGI, 
2020). 

Risken för föroreningar i nationalparker är framförallt kopplat till transport av farligt gods. 
Andra faror kopplat till utsläpp kan vara läckage av drivmedel. I en rapport av Räddningsverket, 
det som idag är MSB, från 1996 finns beräkningsmetoder på hur ofta farligt gods olyckor sker 
och hur stora utsläppen kan förväntas vara. Med de rapporter som finns kan en uppskattning av 
storleken på risken i området göras. I rapporten nämns det att spridningen av kemikalier till stor 
del är beroende av markens geologiska egenskaper, vilket varierar i de olika nationalparkerna 
(Räddningsverket, 1996). Naturvårdsverket tagit fram en handbok med allmänna råd om 
vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2003). De redogör att en första åtgärd för att fastställa 
skyddsbehovet för en vattentäkt är att göra en undersökning gällande geologi, hydrogeologi och 
hydrologi för vattentäkten. Utifrån sådana undersökningar kan en bättre uppskattning göras av 
dess värde och sårbarhet mot föroreningar. Undersökningen bör inkludera hela 
tillrinningsområdet eller åtminstone det område som i ett akut skede kan skadas av föroreningar. 

För de nationalparker som har kust finns en fara kopplat till fartygs- och båttrafik. Detta gäller 
till viss del även vattendrag i inlandet. I samband med att infrastrukturen kring Östersjön har 
utvecklats har också fartygstrafiken ökat. I dagsläget rör sig ungefär 2000st fartyg i Östersjön 
samtidigt, där 25% av dess är tankfartyg (Storgård & Brunila, 2012). Fartygstrafiken är även 
mycket frekvent längsmed västkusten. Den ökade trafikeringen innebär att risken för utsläpp 
ökar. 

3.6.5 Ras och skred 

Ras och skred är snabba massrörsler i jordtäcket eller berggrunden. Ras är när block, stenar, 
grus eller sandpartiklar rör sig fritt nerför en sluttning. De sker oftast i bergväggar eller grus -
och sandbranter. Skred är när en sammanhängande jordmassa av ler och siltjordar kommer i 
rörelse. Cirka fem procent av Sveriges jordyta består av ler och siltjordar, varav en fjärdedel av 
dem anses vara benägna för skred enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU, 2020). När 
ett ras eller skred inträffar kan stora skador ske på marken och byggnader inom det drabbade 
området. Även människor som befinner sig i närheten kan ta skada (MSB, 2020). De sker oftast 
till följd av en erosionsprocess där utlösande faktorer kan vara kraftig nederbörd eller mänskliga 
ingrepp i naturen. På MSB:s hemsida finns en bild framtagen tillsammans med SGU och Statens 
geotekniska institut (SIG) som visar på riskzoner för ras och skred i Sverige. De områdena med 
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störst benägenhet för ras och skred i Sverige är kustremsan från Varberg till Norges gräns och 
området runt hela Vänern. Även sträckan mellan Linköping och Stockholm samt kustremsan 
från Sundsvall upp till Luleå har påtaglig benägenhet för skred (MSB, 2020). 

3.6.6 Laviner 

Laviner är ett naturfenomen där en snömassa kommer i rörelse. De inträffar ofta i branta 
bergsområden där det finns snö men märks sällan av då få människor rör sig i de områdena. 
Varje år omkommer runt 200 personer i Europa i laviner, men Sverige är inte lika drabbat då 
det endast omkommit ungefär tio personer under åren 2000 – 2020. Av de tio inträffade tre  
inom ett nationalparksområde (SMHI, 2020). Risken för laviner beror mycket på snöns stabilitet 
som i sin tur påverkas av vädret. De väder som ger störst fara för laviner är listade nedan: 

• Snöfall och vind. 
• Blåst och snödrev. 
• Regn. 
• Hastiga temperaturökningar. 

Risken för lavin kan vara hög i flera dagar efter exempelvis ett kraftigt snöoväder då det kan ta 
tid för snön att stabilisera sig (Fjällsäkerhetsrådet, 2020). 

3.6.7 Översvämningar 

Det finns flera olika typer av översvämningar, där de vanligaste i Sverige är översvämning av 
hav, vattendrag, sjöar eller till följd av kraftig nederbörd (MSB, 2020). Översvämning är ett 
känt problem för urbana områden, men är en del i naturens gång. En översvämning i naturmiljö 
är ofta en långsam process. Däremot kan scenarier ske där översvämningen har ett hastigare 
förlopp. Ett exempel på ett sådant förloppen är vid dammbrott i ett reglerat vattendrag med 
mycket vatten i magasinet (MSB, 2020). Ytterligare ett scenario med hastigt förlopp är när en 
vårflod med mycket höga flöden sammanfaller. För att en sådan vårflod ska ske krävs det 
mycket snö som vid hög temperatur får en snabb avsmältning. Avsmältningen kan påskyndas 
av kraftig vind eller nederbörd (SMHI, 2018).  

I rapporten Naturanpassade åtgärder mot översvämning (Bergstedt, 2018) redovisas bland 
annat vilka åtgärder som kan göras mot översvämning i olika naturmiljöer. Skogsmarker som 
blir översvämmade kan utveckla en större biologisk mångfald och de flesta skogsbiotoper mår 
bra av att marken blir vattenmättad. I de markerna med höga naturvärden nämner dem att 
åtgärder inte bör vidtas för att magasinera vatten om det inte anses nödvändigt för att behålla 
de höga naturvärdena. Det är alltså inte av intresse att genomföra några åtgärder för 
översvämningar i nationalparker. Däremot kan risken för att någon ska påverkas av en 
översvämning eller framförallt vårflod minskas. Ett sätt som beskrivs i rapporten Vägledning 
om förvaltning i skyddad natur (Dahlström, Hellberg Meschaks, Olsson, & Yri, 2018) är att 
upplysa besökare med information om de farorna som finns. I de nationalparker med fara för 
naturfenomen likt ras och skred eller vårflod kan en skyddsåtgärd vara att informera besökarna 
om vilka områden eller vädertyper det kan ske i.  
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3.6.8 Arbetsplatsolyckor 

Arbetsrelaterade faror finns för både förvaltare och räddningstjänst. För förvaltare förekommer 
risker i samband med deras dagliga arbete i naturen. Att arbeta med skogsbruk innebär enligt 
arbetsmiljöverket flera risker, framförallt kopplat till fallolyckor, men också olyckor med 
maskiner (Arbetsmiljöverket, 2020). År 2019 stod skogsbruket, tillsammans med jordbruk och 
fiske, för 324 anmälda arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro. Denna siffra innebär att 4 
per 1000 personer inom denna yrkesgrupp drabbas av en skada kopplat till sitt arbete. 

Gällande räddningstjänsten kan farorna förknippas med skogsbrand eller framkomlighet på 
vägar. Risken att räddningstjänstens fordon ska fastna eller välta är större i naturmiljö då 
informationen om vägarnas bärighet inte alltid är känd, samtidigt som marken kan ha stora 
nivåskillnader. 

Alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
Arbetsmiljöverket. Detta innebär att undersöka, genomföra och följa upp arbetsplatsen för att 
förebygga olyckor och ohälsa. Där står det bland annat att arbetsgivaren ska tillhandahålla 
information och rutiner till arbetstagare, som bidrar till ett säkrare arbetssätt. Hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs är upp till varje enskild verksamhet 
(Arbetsmiljöverket, 2008). 

3.6.9 Skadeverkan vid räddningsinsats 

För att få framföra fordon i terräng finns det bestämmelser som redogörs för vad som är 
acceptabelt. I 1 § första stycket 1 (1975:1313) står det skrivet att:  

”Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är 
förbjuden i hela landet”.  

I terrängkörningsförordningen 1 § första stycket 1 (1978:594) redogörs sedan att:  

”När ärenden eller åtgärder inte kan utföras på något annat lämpligt sätt får trots 1 § första 
stycket 1 terrängkörningslagen (1975:1313) motordrivna fordon användas av fjällräddningen 
samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommunal organisation för 
räddningstjänst”.  

Alltså är det inte acceptabelt för vem som helst att köra i terrängen, men räddningstjänsten får 
framföra fordon vid insats. Det är däremot, enligt förordningen, inte acceptabelt för 
räddningstjänsten att genomföra övningar i terrängmiljö. Men Naturvårdsverket har sedan 
släppt en handbok där de redogör de allmänna råden gällande terrängkörning. De förklarar där 
att: ”Länsstyrelsen kan besluta om dispenser för räddningstjänstens organiserade övningar om 
det finns särskilda skäl” (Risinger, 2005). Sammanfattningsvis är det enligt bestämmelser inte 
acceptabelt för räddningstjänsten eller någon annan att köra fritt i terräng utan tillstånd. 
Anledningen är att naturen anses vara av ett sådant värde att det inte ska riskeras att förstöras. 
Däremot kan räddningstjänsten få dispens att genomföra övningar av Länsstyrelsen.  

Kopplat till de skyddsvärden som redovisades i avsnitt 3.5 Skyddsvärden finns det mycket att 
ta hänsyn till i naturen. Vid en insats kan vägar och mark ta skada vid framförande av fordon. 
Släckningsarbete i naturmiljö kan medföra stora konsekvenser för vatten och mark om de utförs 
med perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) (Norström, 2020). PFAS ämnen har 
visats ha allvarliga effekter på hälsa och miljö samt är störande för reproduktionen i naturen. 
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Det gäller även för räddningstjänst att ha koll på eventuella ytvattentäkter och om ett 
vattenområde har en känslig fauna kopplat till föroreningar av släckvatten.  

Det finns även risker för arter kopplat till andra delar av insatsen. Vissa vattendrag i 
nationalparker innehar arter som är utrotningshotade eller sällsynta och kan ta skada om de 
används som vattenuttag (Naturvårdsverket, 2020). Det kan även handla om arter som inte 
önskas spridas till andra områden då de anses skadliga.  

Fornlämningar eller arter med högt naturvärde kan ta skada vid skapande av exempelvis 
brandgator eller framföring av fordon. Konsekvenserna för naturen vid en insats är individuella 
för varje nationalpark då naturtyperna samt djur- och växtlivet varierar mycket. 

3.7 Insatsplanering 

En insatsplan är ett hjälpmedel som kan påverka utgången av en brand eller annan olycka. Att 
ha tillgång till en insatsplan kan vara till stor hjälp för räddningstjänsten vid en insats då den 
innehåller viktig information om det drabbade objektet (Brandskyddsföreningen, 2019). I lagen 
om skydd mot olyckor står det skrivet att:  

”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt” (Lag (2003:778) LSO).  

Kravet är generellt och gäller vid samtliga insatser som den kommunala räddningstjänsten kan 
komma att genomföra (MSB, 2020). Vid en olycka ska den kommunala räddningstjänsten ta 
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, samt skapa en förståelse för olycksförloppet. Detta ska 
enligt LSO ske inom en godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, vilket redovisades 
ovan. En förutsättning för att det ska kunna ske är att räddningsledaren får tillgång till rätt 
information i ett tidigt skede av insatsen. Exempel på viktig information skulle kunna vara 
kontaktuppgifter till fastighetsägare, information om vad som anses skyddsvärt samt farokällor 
inom den berörda fastigheten. Dessutom är ett helikopterperspektiv, som kan skapas i en 
byggnad med hjälp av ritningar, viktigt för att räddningsledaren ska få ett helhetsperspektiv 
över situationen. Med avsikten att underlätta för räddningstjänsten kan viktig information 
dokumenteras i en insatsplan, men det är viktigt att endast nödvändig information finns med. 
Om informationen blir för ingående kan detta leda till komplikationer under räddningsinsatsen 
(Brandskyddsföreningen, 2019). 

3.7.1 Upprättande 

En insatsplan kan endast upprättas av den som har ingående kunskap om objektets 
byggnadstekniska utformning, skyddssystem, skyddsvärden och farokällor. Det är kunskap som 
ägaren och nyttjaren av verksamheten ska ha enligt 2 kap. 2 § (Lag (2003:778) LSO). Mycket 
av det som ska finnas dokumenterat i det systematiska brandskyddet kan användas i en 
insatsplan. Beslutet om att upprätta en insatsplan tas av ägare eller nyttjare utifrån de 
skyddsvärden och faror som finns i verksamheten (Räddningstjänsten Syd, 2020). Vid tillsyn 
kan räddningstjänsten eventuellt ställa krav med föreläggande om att objektet ska upprätthålla 
en insatsplan i de fall då kommunen anser att det är skäligt. Skäligheten kan tas till rättslig 
prövning om de infaller sig att räddningstjänsten och ägare eller nyttjare inte är överens 
(Brandskyddsföreningen, 2019). Idag är insatsplaner vanligt förekommande på större 
verksamheter där det finns kända faror. De objekt där det enligt Insatsplan 2019 av 
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Brandskyddsföreningen finns störst behov av att ha en befintlig insatsplan beskrivs nedan med 
tillhörande exempel: 

• Farlig verksamhet  
o Flygplatser 
o Industrier med farliga ämnen 
o Gruvor 
o Dammar 
o Kärnkraftverk 
o Oljehamnar 

 
• Objekt där det finns betydande risker för räddningstjänstens personal  

o Byggnadsverk med bristande bärförmåga 
o Transformatorstationer 
o Undermarksanläggningar, exempelvis garage 
o Kabelkulvertar 
o Elanläggningar med starkström 
o Verksamheter med ATEX – klassade utrymmen 
o Solcellsanläggningar 

• Komplexa objekt och byggnader som kan vara svåra att utrymma  
o Höga byggnader 
o Undermarksanläggningar 
o Tunnlar 
o Köpcentrum 
o Sjukhus 
o Anstalter 
o Hotell och kontorskomplex 
o Större samlingslokaler 
o Objekt med utrymningsplatser 

• Kulturarv 
o K-märkta byggnader 
o Kyrkor 
o Museer, arkiv och bibliotek 
o Gamla tätbebyggda stadskärnor 
o Byggnadsminnen 
o Hembygdsgårdar 

• Objekt där miljön kan påverkas allvarligt vid en brand eller olycka  
o Industrier 
o Återvinningscentraler 
o Avfallsanläggningar 

• Objekt med samhällsviktig verksamhet eller kritisk infrastruktur 
o Hamnar 
o Tågstation 
o Flygplats 
o El-, vatten-, och värmeförsörjning 
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o Större broar 
o Väg- och järnvägstunnlar 
o Försörjningstunnlar 

De flesta räddningstjänster försöker arbeta nära de verksamheterna i kommunen som kan anses 
riskfyllda för att ha en bra strategi i händelse av en olycka (Brandskyddsföreningen, 2019). 
Mindre verksamheter kan ha en mer generell insatsplan där typinsatser beskrivs. De 
insatsplaner, och framförallt mallar till insatsplaner som finns idag, är i första hand skapade för 
byggnader och komplexa anläggningar. För införskaffande av insatsplan är det vanligast att 
ägare eller nyttjare själva ser fördelen med en insatsplan och tar beslut om att upprätta en i 
samarbete med räddningstjänst.  

Vid upprättande av insatsplaner finns handboken Insatsplan som är framtagen av 
brandskyddsföreningen i syfte att ge en standardiserad mall på hur en Insatsplan bör se ut 
(Brandskyddsföreningen, 2019). Enligt denna handbok finns ett antal steg som är fördelaktiga 
att följa vid upprättandet av en insatsplan. 

 
Figur 17 – Brandskyddsföreningens 10 steg för upprättande av insatsplan. Från Brandskyddsföreningen (2019). Copyright 

2019.  Återgiven med tillstånd. 

Svenska Brandskyddsföreningen anser att det visuellt sett är önskvärt att ha en nationell 
standard. De nämner att om alla insatsplaner följer samma mönster blir de enklare att följa för 
räddningstjänsten. Därför har färger, symboler och layout specificerats i handboken 
(Brandskyddsföreningen, 2019). De färger och symboler som finns i handboken redovisas i 
Bilaga A. 
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Utöver Brandskyddsföreningens handbok har även MSB gett ut en vägledning för upprättande 
av insatsplaner. Denna skiljer sig lite mot den som Brandskyddsföreningen gav ut.  
Nedan i Figur 18 presenteras de 8 stegen som denna handbok hänvisar till (Brunnström, 2015).  

 

Figur 18 – MSB:s åttastegsmodell. Från Ove Brunnström, MSB (2015, s.11). Copyright 2005 Advant Produktionsbyrå. 
Återgiven med tillstånd.	 

Denna modell härstammar ifrån en brittisk metod som heter ”The cycle of emergency planning” 
(Cabinet Office, 2011). Under varje steg finns flera delsteg som redovisas mer ingående i 
MSB:s handbok. I MSB:s handbok redovisas ingen visuell standard eller information om vilka 
symboler som bör användas vid upprättandet av insatsplanen.  

3.7.2 Insatsplaner för naturmiljö 

Enligt Kumm, Lönnermark och Zakirov (2013) på Mälardalens högskola finns en generell 
önskan hos Naturvårdsverket om ett närmare samarbete och planering relaterat till skyddade 
naturområden. De skriver även att räddningstjänsten anses ha en begränsad kunskap kopplat till 
naturminnen och vad som anses vara ett högt bevarandevärde. Ordet naturminnen beskrivs i 
denna rapport istället som skyddsvärden eller skyddsområden.  

Enligt NPS måste alla nationalparker i USA ha en parkanpassad plan för hantering av 
skogsbränder (Fire Management Plan, FMP), om parken har brännbar vegetation inom 
parkgränserna (NPS, 2009). Dessa är skapade utifrån skötselplanen för den aktuella 
nationalparken. Detta dokument måste enligt NPS innehålla strategier och taktik kopplat till 
skogsbrandsbekämpning som skyddar specifika skyddsvärden i parken (exempelvis 
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utkiksplatser, byggnader och arkeologiska platser) samt de verktyg som krävs för att uppfylla 
de parkhanteringsmål som finns. De nämner även att syftet med dessa insatsplaner är att för 
framtiden fastställa de mål och värderingar som finns kring aktiv förvaltning av 
nationalparkerna. Och målet är att kunna fokusera insatserna på de områden som anses 
prioriterade, samtidigt som de skyddar samhällen och tillgångar, samt bevarar naturresurser. 
Varje FMP ska sedan uppdateras löpande i samband med att ny information tillkommer och 
förändringar i parkens skötselplan. I Bilaga B finns ett exempel på en av dessa planer. 

Utöver litteraturen ovan gällande insatsplaner i USA har ingen mer information om insatsplaner 
internationellt påträffats i litteraturgenomgången.  
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4 Problembeskrivning 
I följande avsnitt redogörs de problem som har identifierats i litteraturgenomgången gällande 
skyddsvärden och faror i naturmiljö samt vilka svårigheter som kan påträffas vid framtagandet 
av insatsplaner anpassade för naturmiljö, kopplat till frågeställningarna och målet med denna 
rapport.  

Det finns i dagsläget två vägledningar för framtagande av insatsplaner. Dessa är i huvudsak 
anpassade för byggnader och i vissa fall avfallsanläggningar. De skiljer sig i många avseenden 
från nationalparker och andra naturområden, vilket kan göra att handböckerna kanske inte kan 
användas som tänkt. Det kan därigenom finnas ett behov av komplement till de befintliga 
vägledningarna för insatsplaner. I dessa dokument finns även en lista på objekt där upprättande 
av en insatsplan är önskvärt. Ingen av dessa innefattar en större mängd natur, men kanske kan 
någon/några av kategorierna passa in på delar av ett större naturområde, som exempelvis en 
nationalpark. Behovet att insatsplaner i nationalparker behöver undersökas vidare. 

Turismen beskrivs som ett viktigt monetärt skyddsvärde. Det framgår dock inte hur turism kan 
hanteras som ett skyddsvärde. 

Olika typer av räddningstjänst verkar i olika delar av landet, och de har olika ansvar. 
Fjällräddningen arbetar på flera platser i norra Sverige, medans kustbevakningen finns i 
samband med kust. Då dessa räddningstjänster har ansvarsområden som inte den kommunala 
räddningstjänsten har, kan behovet av insatsplaner variera. 

Vad som anses skyddsvärt är svårt att bedöma. Det som anses högt värderat av någon kan anses 
vara utan värde för någon annan. Denna problematik skulle kunna skapa konflikt mellan 
inblandade parter, då de kan har olika arbetssätt. Det är dock okänt i vilken utsträckning 
räddningstjänst och nationalparksförvaltare samarbetar i dagsläget. Det är inte heller känt vilken 
typ av kunskap räddningstjänsten har kopplat till skyddsvärd natur och nationalparker. Denna 
kunskap, i kombination med ett nära samarbete behövs för att identifiera skyddsvärden.  

Många av de skyddsvärden som finns kopplade till natur och fornlämningar skyddas genom 
olika lagar och förordningar. Vad som kan vara svårt att bedöma är i vilken utsträckning 
räddningstjänsten kan bortse från dessa lagar och direktiv, där vissa är satta på EU – nivå.  

Även faror kan variera mycket beroende på typ av natur, och eftersom Sveriges nationalparker 
varierar mycket i både natur, storlek och besöksfrekvens varierar även farorna. Bilden av 
befintliga faror kan se olika ut beroende på vem som värderar dem. Några faror kan även utgöra 
en risk för personalen som verkar i miljön. Skulle en insatsplan då kunna ses som en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? Hur väl räddningstjänsten känner till farorna för 
nationalparker och andra naturmiljöer behöver undersökas vidare. Även nationalparkernas 
befintliga hantering och vetskap om faror bör studeras. 

 

  



 
 

40 

5 Intervjustudie 
Nedan presenteras resultatet från intervjustudien. 

5.1 Nationalparker 

Nedan presenteras de svaren som gavs vid intervjuer med förvaltare på 23 av de 30 
nationalparkerna.   

5.1.1 Turism och antal besökare 

I intervjustudien ställdes en fråga till varje förvaltare gällande deras turism och besökarantal 
per år. Det varierar mycket mellan nationalparkerna där exempelvis Kosterhavet och 
Stenshuvud uppger att de har upp emot 500 000 besökare om året medan Töfsingdalen endast 
har några hundra besökare per år. Flera av förvaltarna uppger att många av besökarna är 
internationella turister. Av de 23 nationalparkerna som intervjuades ges en summa på strax 
under 2 250 000 besökare per år. Många av nationalparkerna uppgav att sommaren är 
högsäsong för besök. 

5.1.2 Befintliga insatsplaner och förebyggande arbete 

Enligt intervjustudien är det endast en av Sveriges nationalparker som i dagsläget har en 
befintlig insatsplan, vilken är Store Mosse nationalpark som är belägen i kommunerna Gnosjö, 
Vaggeryd och Värnamo. Tre av frågorna i intervjun handlade om vilka befintliga rutiner som 
fanns, om de hanterar några olyckor på egen hand samt om något av det fanns dokumenterat. 
Efter analys av svaren i intervjuerna framgick det att 30% har befintliga rutiner vid en olycka 
som är dokumenterade. Ytterligare 35% hade dokumenterade rutiner för skogsbrand och 9% 
hade rutiner som inte var dokumenterade någonstans. Av de intervjuade nationalparkerna 
uppgav 26% att de inte hade några befintliga rutiner vid en olycka.  

 
Figur 19 – Specialbyggd släckvagn till ATV i Stenshuvuds nationalpark. Bild tagen av Ebba Johnsson 

En annan av frågorna i intervjustudien syftar till hur nationalparksförvaltaren tycker om deras 
befintliga säkerhetsrutiner. Frågan ställdes med tanken att få ett kvantitativt svar men vid 
intervjuerna svarade en del av förvaltarna med kvalitativa svar. Därför har svaren bedömts som 
att förvaltaren antingen ger en positiv syn av att det befintliga säkerhetsarbetet är tillräckligt 
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eller att de anser att säkerhetsarbetet har möjlighet till förbättring. Med de alternativen gjordes 
bedömningen av svaren att 57% ansåg att säkerhetsarbetet var bra och 42% ansåg att det fanns 
möjlighet till förbättring.  

Vidare gällande förebyggande arbete ställdes tre frågor kopplat till arbetet med risker i 
nationalparken. Frågorna gällde om något internt arbete gjordes med risker, om det finns 
information till besökare gällande möjliga risker i parken samt om de hade några 
riskreducerande åtgärder. Vid frågan om nationalparkerna arbetade något med risker internt 
framgick det genom en bedömning av svaren att 74% arbetar aktivt med risker, 9% gör lite 
arbete kring det men inget dokumenterat medan 17% inte utför något internt arbete gällande 
risker. Vidare besvarades frågan gällande vilka riskreducerande åtgärder som användes i 
nationalparkerna. I de resultatet av den frågan redovisas även svaren för frågan angående vilken 
information som finns till besökare. Resultatet, som byggde på nyckelord från intervjun, var 
varierande och redovisas nedan i Tabell 3 

Tabell 3 – Nyckelord gällande riskreducerande åtgärder 

Riskreducerande åtgärder Antal gånger nämnda 
Utsatta leder 14 
Regelbundet underhåll av leder 11 
Säkerhetsarbete för personal 5 
Utbildning för personal 5 
Mycket utrustning för skogsbrand 3 
Numrerade räddningsskyltar 3 
Skyltar i parken med information 3 
Tillsyn leder med helikopter 3 
Användning av Rakel inom personal 3 
Riskanalyser av anläggningarna 2 
Klimat och sårbarhetsanalys 2 
Utkiksplatser byggda med hjälp av byggnadsingenjör 2 
Föreläsning i parken av personal gällande risker 2 
Riskanalyser för hur besökare rör sig 1 
Stänger av leder på grund av lavinfara 1 
Vindskydd, stugor och kojor öppna av säkerhetsskäl 1 
Vägar breddade för ATV 1 
Informationsspridning kring brandrisker 1 

 
 

 

 



 
 

42 

Som nämnt hade vid intervjustudien endast en nationalpark en befintlig insatsplan. I studien 
framgick det dock att många nationalparker var positiva till införskaffandet av en. Av de 
intervjuade nationalparksförvaltarna uttryckte sig 70% positivt om införskaffandet av en 
insatsplan i deras nationalpark. Däremot gavs uppfattningen att 26% av de intervjuade inte såg 
ett behov av en insatsplan i deras nationalpark.  

 
Figur 20 – Exempel på en räddningspunkt i en svenska nationalpark. Bild tagen av Ebba Johnsson 

5.1.3 Skyddsvärden 

I intervjustudien frågade nationalparksförvaltarna gällande vilka skyddsvärden de ansåg finnas 
i parken. De nyckelord som registrerades vid genomgång av svaren redovisas nedan.  

 Tabell 4 – Skyddsvärden som förvaltarna uppgav 

Skyddsvärden Antal gånger nämnda 
Anläggningar och byggnader 17 
Människors liv och hälsa 9 
Hela naturmiljön 7 
Träd 5 
Större däggdjur (Ren, klövvilt, rovdjur) 5 
Insekter 4 
Fornlämningar 3 
Växter, lav, mossa och svamp 2 
Fågelliv 2 
Ekosystem 1 
Specifik väg 1 

5.1.4 Risker 

I intervjustudien frågades nationalparksförvaltarna gällande vilka risker de ansåg finnas i 
parken. Det fanns i studien två frågor med syfte att ge svar på risker i parken. Den ena frågan 
var ”Vilka nödsituationer/olyckor är vanligast i er nationalpark?”. Den andra frågan löd ”Har 
ni haft någon olycka där räddningstjänsten behövts?”.  
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De nyckelord som registrerades vid genomgång av svaren redovisas nedan i  Tabell 5, med 
svaren på den första frågan först. 

 Tabell 5 – Vanligaste olyckorna som uppgavs av förvaltarna 

Vanliga olyckor Antal gånger nämnda 
Fall eller halkolyckor i terräng där folk skadar sig 14 
Skogsbrand/markbrand 10 
Personer går vilse 5 
Sjukdomsfall (värmeslag, yrsel) 3 
Båtolyckor 2 
Ras 1 
Inga större risker 4 

 
Den andra frågan redovisas nedan i Tabell 6.  

Tabell 6 – Olyckor som krävt hjälp av räddningstjänst 

Olyckor som krävt hjälp av räddningstjänst Antal gånger nämnda 
Personskador 11 
Personer som gått vilse 9 
Skogsbrand/markbrand 8 
Sjukdomsfall 3 
Båtolycka 2 
Lavin 1 
Vårflod 1 
Drunkning 1 
Oljeutsläpp 1 
Inget 4 

Utöver de redovisade riskerna har orden svåråtkomligt och svårtillgängligt använts i stor 
utsträckning av de intervjuade. Vid sammanställning av intervjuerna identifierades orden i 30% 
av intervjuerna. Samtliga intervjuer blev inte inspelade och kan ha missat förekomsten av något 
av orden eftersom det inte ansågs vara en fara. Trots att det inte är en fara är det en faktor som 
kan försvåra en räddningsinsats och är därför med i sammanställningen.  

5.1.5 Befintligt arbete med räddningstjänsten 

I intervjustudien undersöktes även hur den befintliga kontakten med räddningstjänsten är. En 
av de frågor som ställdes utredde ifall det fanns någon regelbunden kontakt mellan den 
kommunala räddningstjänsten och nationalparken. Svaren som gavs var förhållandevis 
kvantitativa där en viss bedömning fick genomföras för att tolka några av svaren. Bedömningen 
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slutade i att 35% av nationalparksförvaltarna ansåg att de hade befintlig kontakt, 56% att det 
inte fanns någon kontakt och 9% att de hade kontakt men att den sällan skedde.  

En annan av frågorna syftade till ifall det genomfördes några samverkningsövningar i 
nationalparkerna. Den frågan gav svar som var i stort sett helt kvantitativa och resulterade i att; 
18% genomför samverkningsövningar regelbundet, ytterligare 18% hävdar att 
räddningstjänsten genomför övningar i parken men utan att dem (förvaltarna) vet om det och 
slutligen 65% svarade att inga övningar genomförs i nationalparken. 

Ytterligare en av frågorna som ställdes handlade om vilken utrustning som fanns tillgänglig för 
förvaltaren samt ifall den kunde vara behjälplig vid en räddningsinsats. I samband med det 
ställdes också frågan ifall den kommunala räddningstjänsten visste om att den utrustningen 
fanns tillgänglig. Sammanställningen av svaren gjordes genom att dela in svaren i antingen; Ja 
material finns tillgängligt för räddningstjänst, Ja men räddningstjänsten har inte tillgång till 
det, Nej, inget användbart material eller Vet ej. 

Bedömningen av svaren redovisas i Figur 21 nedan.  

 
Figur 21 – Svar på frågan om vilken utrustning som finns att tillgå för räddningstjänsten i nationalparken 

5.2 Kommunal räddningstjänst 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med de 19 räddningstjänsterna. Dessa 
räddningstjänster arbetar i områden där 16 av de svenska nationalparkerna finns. 

5.2.1 Insatsfrekvens  

Under intervjuerna uppgav 12 av 19 räddningstjänster att insatser sker mycket sällan i 
nationalparkerna. De resterande 7 genomför flera insatser per år inom nationalparkens område. 
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5.2.2 Samverkan 

För att undersöka samarbetet mellan räddningstjänster och nationalparker, samt ambitioner 
kopplat till närmre samarbete ställdes ett antal frågor. Av 19 räddningstjänster uppgav 21% att 
de har ett bra samarbete med nationalparkerna i dagsläget. Totalt 58% uppgav att det helt saknas 
samarbete. Resterande 21% uppgav att samarbete sker vid enstaka tillfällen eller endast vid 
pågående insats. Några av räddningstjänsterna nämnde att de har en gemensam Rakel-kanal 
som används vid insats. 

 
Figur 22 – Befintligt samarbete mellan kommunal räddningstjänst och nationalparken 

 
De 19 räddningstjänsterna fick även frågan om det fanns ett behov av närmare samarbete. Då 
svarade 53% ja, 42% svarade nej och 5% kanske. Av de 52% ovan som uppgav att de inte hade 
något befintligt samarbete var det 55% som hade en önskan om ett närmare samarbete. 
 

 
Figur 23 – Behov av ytterligare samarbete enligt kommunal räddningstjänst 
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Vid frågan om räddningstjänsterna hade en kontaktperson hos nationalparken gavs 
huvudsakligen 3 svar; nationalparksförvaltaren, TIB hos Länsstyrelsen och nej. Totalt 37% 
svarade att de kontaktar TIB, 37% svarade förvaltaren och 26% svarade nej. 

För att följa upp frågan angående kontaktperson fick intervjupersonen svara på hur en förvaltare 
hade kunnat bistå vid en insats. Nedan i Tabell 7 visas de ord/kategorier som den kommunala 
räddningstjänsten använde när de besvarade frågan.  

Tabell 7 – Sätt som förvaltare hade kunnat vara behjälpliga på under en 
insats enligt kommunal räddningstjänst 

Hjälp från förvaltare Antal gånger nämnda 

Lokalkännedom 12 

Skyddsvärden 6 

Utrustning 5 

Kunskap om miljön 4 

Eftersläckning 3 

Fordon/Båtar 3 

Beslut om att släcka/inte släcka 2 

Hantera mindre händelser 1 

Information om olyckan 1 

Arbetskraft 1 

Förebyggande 1 

 
Här syns ett tydligt samband mellan de räddningstjänster som hade ett etablerat samarbete med 
nationalparkerna. Flera av dessa uppgav många positiva aspekter av att ha förvaltaren på plats, 
och beskrev ibland dessa som experter. Detta kan bero på att de har haft möjlighet att arbeta 
med varandra och se vad de kan få ut av ett samarbete. 

5.2.3 Kunskap om nationalparken och natur  

I och med de varierande naturtyperna i nationalparkerna kan specifik expertis behövas för att 
hantera olyckor i dessa miljöer. Därför ställdes frågan om utbildningar kopplat till natur. De 
flesta uppger att de har den grundutbildningen för natur som fås vid utbildningen Skydd Mot 
Olyckor (SMO). Detta innefattar bland annat kunskap kring skogsbrandsbekämpning. Utöver 
dessa uppgav 4 att de övar i parken för att lära sig mer om den naturtypen. En räddningstjänst 
genomför årliga utbildningar gällande hantering av oljeutsläpp och sanering. En annan utbildar 
i lyfthjälp långa sträckor och kuperad terräng. Av räddningstjänsterna genomför 26% övningar 
i nationalparken tillsammans med personal från parken, och 74% gör inte det. 
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Det ställdes även två frågor för att undersöka om räddningstjänsterna redan hade någon kunskap 
om nationalparkernas faror och skyddsvärden. Vad gäller skyddsvärden uppgav 9 att de inte 
visste vad som ansågs skyddsvärt i nationalparken. Resterande 9 nämnde skyddsvärdena i   
Tabell 8 nedan. 

  Tabell 8 – Skyddsvärden som den kommunala räddningstjänsten uppgav under intervjuerna 

Skyddsvärde Antal gånger nämnda 

Byggnader och anläggningar 3 

Områden som får/inte får brinna 2 
Kulturminnen 1 

Viktiga arter 1 

Stränder 1 

 
Utöver dessa hänvisade två till befintliga dokument kopplade till nationalparkerna. Den ena till 
oljeskyddsplanen, den andra till den befintliga insatsplanen. 

Kopplat till faror i nationalparken uppgav 5 räddningstjänster att de inte hade någon vetskap 
om vilka risker som finns där. Resterande 14 nämnde de risker som visas i Tabell 9. 
 

Tabell 9 – Risker och faror som den kommunala räddningstjänsten 
uppgav under intervjuerna 

Risk Antal gånger nämnda 

Skogsbrand 10 
Fallskador 6 

Vattenrelaterade olyckor 2 

Klättringsrelaterade olyckor 2 
Sjukdomsfall 1 

Lång anspänningstid 1 

Fallande träd 1 
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5.2.4 Insatsplanering 

Av räddningstjänsterna var det tre som uppgav att de hade en befintlig insatsplan, men endast 
en av dessa kan anses uppfylla de mallar som finns för insatsplaner. En bestod mestadels av 
kartmaterial, medans den tredje var en miljöatlas kopplad till oljeolyckor. Varje intervjuperson 
fick också svara på vad de ansåg var viktigt att en insatsplan innehåller. Nedan i Tabell 10 visas 
de ord och kategorier som intervjupersonerna använde när de svarade på frågan.  

Tabell 10 – Delar som den kommunala räddningstjänsten ansåg var viktiga att ha med i en insatsplan 

Viktiga delar i en insatsplan Antal gånger nämnda 
Vägnät, framkomlighet, angreppsvägar 12 
Kontaktuppgifter 11 
Skyddsvärden 9 
Lämpliga/Olämpliga vattendrag och brandposter 8 
Risker 5 
Områden som får/inte får brinna 4 
Bebyggelse 3 
Kartstöd 2 
Externa resurser 2 
Teknik och metod 2 
Ledningsplats 2 
Landningsplats för helikopter 2 
Kraftgator 1 
Båtiläggning 1 
Information kopplat till oljeutsläpp 1 
Information om besökare 1 
Räddningspunkter 1 
Automatlarm 1 
Gruvhål 1 

5.3 Statlig räddningstjänst 
Nedan presenteras intervjuerna med de statliga räddningstjänsterna fjällräddning och 
kustbevakning.  

5.3.1 Fjällräddning 

Intervjuerna med fjällräddningen genomfördes med organisationerna i Jämtland län och 
Norrbotten län. Båda fjällräddningsorganisationer uppger att de har väldigt få insatser i 
nationalparkerna. På frågan gällande kontakt med nationalparkerna uppger de båda att flera av 
deras medarbetare även arbetar på Länsstyrelsen som naturbevakare vilket gör att de har kontakt 
via dem. Överlag ges intrycket i båda intervjuer att fjällräddningen är nöjda med hur det sköts 
idag och ser ingen anledning till att förändra sitt arbete.  

5.3.2 Kustbevakning 

Kustbevakningen har försökt att nås för en intervju utan resultat.    
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6 Analys av litteraturgenomgång och intervjuer 
I följande avsnitt görs en analys av det material som har tagits fram vid litteraturgenomgången 
och intervjustudien.  

6.1 Skyddsvärden 
Eftersom det oftast är fastighetsägaren som tar beslut om de vill ha en insatsplan för sin 
verksamhet är det i vanliga fall ganska uppenbart vad de anser vara skyddsvärt inom 
verksamheten. Det handlar om vad som är viktigt ekonomiskt och vilka delar som inte får 
skadas för att arbetet ska kunna fortgå. I naturmiljö blir det annorlunda. Nationalparkernas syfte 
är att bevara och skydda naturen, vilket leder till att hela naturen kan anses skyddsvärd. 
Svårigheterna blir då att välja ut vilka områden i parken som är av störst vikt att bevara och 
skydda.  

I naturmiljö uppstår problem då många värden inte kan beskrivas kvantitativt eller monetärt. 
Därför kommer skyddsvärden i naturmiljö oftast att beskrivas kvalitativt, vilket kan göra det 
svårare att mäta och jämföra med andra skyddsvärda objekt. Två typer av kvalitativ bedömning, 
som kan vara användbara när det gäller värdering av naturmiljö, är instrumentellt och 
intrinsikalt. Sammanfattningsvis kan ett instrumentellt värde beskrivas som den nytta objektet 
har för den som använder det. Ett exempel på ett instrumentellt värde i naturmiljö är 
ekosystemtjänster, vilket är saker som människor får ut av ett ekosystem. Det kan vara 
exempelvis vatten, friluftsliv eller fotosyntes. Ett intrinsikalt värde beskrivs som ”Det värde ett 
objekt har oberoende av den nytta andra individer har av objektet”. Intrinsikala värden är inte 
utbytbara, vilket kan anses vara ett värde i sig.  

Utöver dessa värden presenteras i litteraturgenomgången olika delar av en nationalpark som 
kan anses vara skyddsvärda. De delarna presenteras i punktform nedan.  

• Markmiljö 
• Turism 
• Människors liv och hälsa 
• Vatten 
• Strand och kust 
• Växt- och djurliv 
• Fornlämningar 
• Anläggningar och anordningar 

Vid intervjustudien framgick det vilka skyddsvärden nationalparksförvaltarna själva ansåg att 
parken innefattade, och vad den kommunala räddningstjänsten ansåg skyddsvärt i parken. 
Resultatet från nationalparken visar att det egentligen endast är anläggningar och byggnader 
som kan ges ett monetärt värde. Eventuellt kan även större däggdjur ges ett monetärt värde. 
Renhjordarna i några av fjällparkerna är väldigt stora och har ett högt kulturellt värde för 
samerna, men hade under rätt omständigheter kunnat värderas monetärt. Resterande svar 
kopplat till skyddsvärden är svåra att sätta värde på och behöver värderas kvalitativt. Svar likt 
hela naturmiljön och ekosystemet kan kategoriseras som instrumentellt värde medan träd, 
insekter samt växter, lav, mossa och svamp är unika av sitt slag och kan kategoriseras som  
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intrinsikala värden. Litteraturgenomgångens presenterade svårigheter gällande värdering av 
naturmiljö visas i intervjustudien stämma bra överens med verkligheten och de observerade 
skyddsvärdena.  

 
Figur 24 – Exempel på anordningar och byggnader är Stora fågeltornet i Store Mosse nationalpark. Bild tagen av Ebba 

Johnsson 

Endast 14 av 23 räddningstjänster gav ett svar på vad de trodde var skyddsvärt i nationalparken. 
Av de svaren gavs fem olika alternativ på skyddsvärden. Ett av dem, anläggningar och 
byggnader, kan värderas monetärt medan de andra fyra behöver värderas kvalitativt. Under 
intervjustudien ställdes inga frågor kopplat till hur räddningstjänsten hade värderat dessa 
alternativ, vilket hade varit intressant och kunnat ge en bild av deras perspektiv gällande 
nationalparken.   

Både litteraturgenomgången och intervjuerna visar att utbildning kopplat till miljöetik hos 
räddningstjänsten saknas, både i grundutbildningarna för räddningstjänst och internt. En 
reflektion av intervjusvaren visar på att kunskaper om miljöetik är högst individuellt hos 
räddningstjänsten. De som själva har ett intresse av naturen har en bättre förståelse för 
miljöetiken, medan andra har en mer begränsad förståelse. Miljöetik anses vara en viktig aspekt 
för att kunna bilda sig en uppfattning kring värden i naturmiljö, och därför bör räddningstjänsten 
sätta sig in i ämnet vid framtagandet av en insatsplan.  

Vid jämförelse av materialet från litteraturgenomgången kontra intervjustudien ges liknande 
svar. De skyddsvärden som togs fram vid litteraturgenomgången är ganska representativa för 
svaren från förvaltarnas intervjuer. Intervjuerna från räddningstjänsten var mer blandat, där 
uppfattningen är att vissa kommunala räddningstjänster hade bra kunskap om nationalparken i 
kommunen medan andra hade mindre bra kunskap. En stor del i att avgöra vad som är 
skyddsvärt i naturmiljö har med miljöetik att göra. Det finns direktiv från FN som handlar om 
att de vill höja den etiska medvetenheten vid beslutsfattande inom miljöområde. Vid bedömning 
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av vad som är skyddsvärt kan det antas att förvaltarna har god miljöetik och är experter eftersom 
de är anställda av Länsstyrelsen, i uppdrag av staten, att bevara och skydda dessa områden. Det 
är därför viktigt att räddningstjänsten förstår värdet i den naturen som förvaltarna anser 
skyddsvärd, trots att det inte alltid är lika uppenbart som att skydda en byggnad.  

6.2 Faror 

Vid upprättandet av en insatsplan är det viktigt att ha kunskap om vilka faror som finns i 
området, i syfte att planera insatser utifrån dem. För att kunna identifiera faror genomfördes en 
litteraturgenomgång samt en intervjustudie där både nationalparksförvaltare och 
räddningstjänster uppgav vilka potentiella faror de ansåg finnas.  

Både litteraturgenomgången och intervjustudierna visade på att två olyckor är mer frekventa i 
de flesta nationalparkerna. Dessa är fall- och halkolyckor samt skogsbrand. I intervjustudien 
nämnde 61% att fall- och halkolyckor är förekommande och 43% att det finns en fara kopplat 
till skogsbrand. På frågan till förvaltarna om räddningstjänsten har haft några insatser i parken 
de senaste åren svarade 48% att de haft insatser kopplat till personskador och 35% att de har 
haft gällande skogsbrand. När samma fråga ställdes till räddningstjänsten svarade 53% att de 
varit på insats vid skogsbrand och 32% att de varit kopplat till personskador. Utöver de två 
farorna visar det sig vid både intervju med förvaltare och räddningstjänst att den tredje 
vanligaste anledningen till insats är att personer befinner sig i svår belägenhet eller har gått 
vilse. Den faran redovisas även i litteraturgenomgången där olika anledningar till att personer 
behöver hämtas av räddningstjänst presenteras. Det vill säga att både litteraturgenomgången 
och intervjustudien pekar på samma stora riskkällor gällande anledning till insats. En analys av 
det är att de tre farorna; skogsbrand, fall- och halkolycka och personer i svår belägenhet är de 
tre farorna som varje nationalpark bör se över risken för, oavsett naturtyp.  

Utöver de farorna ovan är frågan vilka faror som behöver ses över ytterligare för de olika 
naturtyperna. I litteraturgenomgången identifierades faror som kan leda till räddningsinsats och 
vid intervjustudien nämnde både förvaltarna och räddningstjänsterna olika olyckor som kan 
framkalla en insats. Samtliga identifierade faror, förutom personskador, skogsbrand och 
personer i svår belägenhet, redovisas  Tabell 11 nedan. 

  Tabell 11 – Identifierade risker genom litteraturgenomgång och intervjustudie 

Litteraturgenomgång Förvaltare Räddningstjänst 

Drunkning Drunkning Vattenrelaterade olyckor 

Översvämning, vårflod Vårflod Klättringsrelaterade olyckor 

Ras och skred Ras Fallande träd 

Laviner Lavin Lång anspänningstid 

Arbetsplatsolyckor Sjukdomsfall Sjukdomsfall 

Utsläpp av farligt ämne Oljeutsläpp  

 Båtolyckor  
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Farorna ovan förekom inte lika frekvent som de tidigare nämnda, men kan vara vanligt 
förekommande i vissa naturtyper. Genom en analys och reflektion av farorna tillsammans med 
materialet från litteraturgenomgången och intervjustudien har farorna delats in till respektive 
naturtyp. Nedan redovisas varje naturtyp med vilka faror som bör ses över för den. De redovisas 
i Tabell 12, vilken är ett reviderat resultat av Tabell 1 efter analysen. Skogsbrand nämndes 
tidigare vara en vanligt förekommande risk som alltid bör tas hänsyn till men kommer inte att 
skrivas med på naturtyperna marin miljö samt sjöar och vattendrag. Däremot är det i dagsläget 
endast Kosterhavet som endast består av enbart en naturtyp som ej har risk för skogsbrand, 
vilket betyder att resterande nationalparker behöver se över den faran. Klättringsolyckor räknas 
in till person i svår belägenhet då liknande insatser görs.  
Tabell 12 – Schematisk bild över hur farorna finns representerade för varje naturtyp, reviderade efter analys 

 Fjäll Sjöar och vattendrag Marina miljöer Ädellövskog Barrskog Våtmark 

Personskador x x x x x x 

Skogsbrand x   x x x 

Person i svår belägenhet x x x x x x 

Drunkning  x x    

Utsläpp av farligt ämne x x x x x x 

Ras och skred x x x x x x 

Laviner x      

Översvämning, vårflod x x x   x 

Arbetsplatsolyckor x x x x x x 

Båtolyckor  x x    

Lång anspänningstid x x x x x x 

Skadeverkan vid räddningsinsats x x x x x x 

Utöver de rekommendationerna på faror ovan är varje nationalparksförvaltare experter på sitt 
område och räddningstjänsterna har erfarenhet av insatser, vilket gör att de kan identifiera mer 
platsspecifika faror. De farorna är framtagna med hjälp av litteratur och intervjuer, men täcker 
inte alla nationalparker och väldigt lite om vissa naturtyper. De bör användas för att ge tips på 
eventuella faror, men där kan finnas många fler.  

I Tabell 12 står det att utsläpp av farligt ämne kan påverka samtliga naturtyper. Det är inte 
säkert, utan det beror på de geologiska egenskaperna i marken. Om nationalparksområdet 
utsätts för en risk av farligt utsläpp, exempelvis en järnväg eller lastbilsled med farligt gods 
transport, kan en åtgärd vara att göra en geologisk undersökning av markens egenskaper. Det 
kan påverka hur stor faran är för området runt en eventuell riskzon och då påverka 
räddningstjänstens agerande vid en insats.  

Sist i Tabell 12 står faran ”skadeverkan vid räddningsinsats”. Det är risken att 
räddningstjänsten påverkar naturen negativt vid insats, exempelvis genom att använda PFAS. 
Även här handlar det om räddningstjänsternas blandade kunskaper om nationalparkerna och det 
viktiga i att förstå miljöetik. Det gäller även vid insatsen och det är därför viktigt att 
räddningstjänsten har information från nationalparken på vad som ska skyddas och vilka 
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metoder som kan missgynna naturen. Med hjälp av information från en insatsplan kan 
räddningstjänsten försöka anpassa sin insats för att undvika någon onödig skada på den 
skyddsvärda naturen.  

6.3 Insatsplanering 

Nedan följer en analys av delarna i rapporten som berör insatsplanering. 

6.3.1 Behov av insatsplanering 

Bland de objekt som enligt Brandskyddsföreningens handbok för insatsplaner har störst behov 
av insatsplaner nämns ingenting om naturmiljö eller nationalparker. Däremot uppfyller en 
nationalpark i de flesta fall ett par av de kriterier på verksamheter som anses ha störst behov. 
En av de rekommenderade verksamheterna är kulturarv. En nationalpark är enligt 
litteraturgenomgången ett område med stort kulturellt värde. Det kan vara i form av en unik 
naturtyp, utrotningshotade arter eller fornlämningar. I många av parkerna finns även ett 
naturum, där nationalparkerna i vissa fall bedriver museiverksamhet. Dessa faktorer anses vara 
stora nog för att se en nationalpark som ett viktigt kulturarv.  

Ett annat av de rekommenderade objekten är de där miljön kan påverkas allvarligt vid en brand 
eller olycka. Ett utsläpp av ett farligt ämne i en nationalpark kan leda till stora 
miljökonsekvenser. För att en nationalpark ska bildas krävs ett beslut från Riksdagen eftersom 
de anses vara ett så pass viktigt natur- och kulturarv för Sverige att det måste bevaras. Att utsätta 
dessa unika områden för exempelvis utsläpp bedöms uppfylla kriteriet gällande stora 
miljökonsekvenser.  

Ett tredje kriterium som vissa nationalparker kan uppfylla är det gällande svårigheten att 
utrymma. Några av nationalparkerna har upp emot 500 000 besökare per år och trenden med 
besökare ökar i många av parkerna. I de parkerna med hög besöksfrekvens framgår det i 
intervjuerna att många av besökarna är ovana vid att vistas i naturen. Högsäsongen för besökare 
är sommarmånaderna, vilket även är säsongen med störst risk för skogsbrand. En persons ovana 
i naturen kan göra att den endast vågar gå ut den stigen som den kom in på, vilken kan vara 
utsatt för en brand. En analys av ett sådant scenario leder till att om en brand skulle bryta ut 
med flera tusen besökare i parken skulle utrymningen kunna bli problematisk, vilket gör att 
kriteriet uppfylls.  

Utöver de kriterier som Brandskyddsföreningen har tagit fram har det genom intervjustudien 
framgått att risken för personskador i nationalparkerna är förhållandevis hög. På frågan om 
vilka faror förvaltarna ansåg störst uppgav flest att personskador är de vanligaste. Många av 
besökarna är inte vana vid att röra sig i naturen och terrängen kan vara mycket kuperad. 
Dessutom uppgav minst 30% av nationalparkerna att deras område är svåråtkomligt. Om 
nationalparken har en historik av personskador på svårtillgängliga platser hade en insatsplan 
kunnat underlätta räddningsarbetet.  

Enligt analysen ovan kan det finnas flera argument för att införskaffa en insatsplan i vissa av 
de svenska nationalparkerna, men det finns också de parker som inte uppfyller kriterierna. Detta 
går att se i intervjuerna där ungefär en fjärdedel av nationalparksförvaltarna uppgav att de inte 
såg något behov av en insatsplan för deras park, och som nämnt tidigare är det fastighetsägarens 
ansvar att ta fram en insatsplan. Analysen gällande behovet av insatsplan landar därför i att 
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varje nationalpark själv bör se över behovet. Om räddningstjänsten anser det nödvändigt bör 
det ändå övervägas. 

6.3.2 Befintligt material 

Under litteraturgenomgången identifierades två olika handböcker kopplade till insatsplaner, en 
från MSB och en från Brandskyddsföreningen. Både innehåller metoder med steg, vilka ska 
följas vid framtagande av insatsplanen enligt modellerna. Dessa modeller är dock anpassade 
efter en typ av verksamhet som inte passar så bra in på nationalparker. Där finns några 
huvudsakliga skillnader som har identifierats under arbetets gång. 

1. Skyddsvärden kan ofta inte värderas monetärt, utan behöver bedömas efter lagar, 
förordningar och miljöetiska perspektiv. 

2. Underlaget bygger på kartor och inte ritningar. 
3. I många fall är ytan betydligt mycket större när det kommer till naturområden. 
4. Området delas i vissa fall mellan flera olika räddningstjänster. 
5. Framkomligheten kan variera mycket.  
6. Risker med okontrollerad brandspridning vid ogynnsam väderlek. 

Dessa skillnader leder till att de metoder som finns inte alltid går att applicera på en 
nationalpark. Bedömningen görs att vid beslut om en insatsplan bör en förberedande studie 
genomföras enskilt hos nationalparken respektive räddningstjänsten. Därefter ska studierna 
analyseras gemensamt, för att skapa ett tydligt gemensamt syfte och mål med insatsplanen. 
Efter att dessa steg är genomförda kan det faktiska upprättandet starta. 

I Sverige har en nationalpark upprättat en insatsplan, Store Mosses nationalpark. Vid 
intervjuerna med förvaltare och räddningstjänst vid Store Mosse utrycktes ett nära samarbete. 
De nämnde även att insatsplanen tagits fram tillsammans. Det tillsammans med andra delar av 
rapportens resultat tyder på att ett bra samarbete är viktigt för att uppfylla LSO:s krav om 
effektiv insats. Ett första steg i att få ett samarbete kan vara att påbörja arbetet med en insatsplan. 

Internationellt sett är det framförallt USA som arbetar med insatsplaner för nationalparker. De 
är skyldiga att ha planer kopplade till markbrand i varje nationalpark i hela landet. Däremot är 
dessa ofta väldigt stora till ytan jämfört med de svenska nationalparkerna, men uppbyggnaden 
liknar mycket den för Store Mosses nationalpark, fast i större skala. Av det ges information om 
hur en mall bör se ut för att göra den lättförståelig men samtidigt informationsgivande.  

6.4 Roller vid upprättande av insatsplan 
Nedan görs en analys av de roller som nationalparksförvaltarna och räddningstjänsten kan 
tänkas ha vid upprättandet av en insatsplan för naturmiljö.  

6.4.1 Nationalparkens roll 

Eftersom det är fastighetsägarens ansvar att upprätta en insatsplan blir det i detta fallet 
Länsstyrelsens ansvar att införskaffa för nationalparkerna. Det ansvaret är rimligt att ge till 
nationalparksförvaltarna, eftersom de är anställda av Länsstyrelsen och har expertkunskap av 
områdena. Däremot kommer de få det svårt att på egen hand upprätta en insatsplan eftersom de 
inte har kunskap om räddningstjänstens arbete. Därför är det viktigt att nationalparksförvaltarna 
tar hjälp av den kommunala räddningstjänsten vid upprättandet av insatsplanen.  
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Det finns delar av upprättandet där förvaltarna har mer kunskap och bör vara ansvariga för att 
ta fram material. Skyddsvärden och faror i naturmiljön är två delar som är viktiga att ha med i 
en insatsplan, vilket har redogjorts genomgående i rapporten. Det är nationalparken som har 
bäst kunskap om dessa och bör därför påbörja upprättandet genom att ta fram dessa. Utöver det 
bör förvaltarna se över vilken utrustning de har som kan hjälpa räddningstjänsten vid en insats. 
Det kan vara exempelvis släckredskap, ATV eller motorsågar. Dessa delar kan genomföras 
innan räddningstjänsten har blandats in i arbetet. 

6.4.2 Räddningstjänstens roll 

När räddningstjänsten blir kontaktad gällande upprättandet av en insatsplan finns några 
uppgifter de bör genomföra innan de båda parterna träffas. I de fall nationalparken ligger i flera 
räddningstjänstorganisationer bör första steget vara att de räddningstjänsterna samverkar 
gällande arbetet. Därefter bör de läsa på om nationalparkens natur och förstå begreppet 
miljöetik. Avsnitt 3.5.3 i rapporten rekommenderas att läsa för ökad förståelse av begreppet.  

Nästa steg bör vara att de går genom vilken teknik och metod som de ska använda vid insatser 
där. Det bör se över vilka olika typer av insatser som kan tänkas genomföras där och hur de 
hade gått till. Exempelvis se över rutiner för skogsbrand och räddning av personer i nöd. 
Platsspecifika faror kommer att fås av förvaltarna senare men det är bra om räddningstjänsten 
börjar tänka i de banorna. När eventuella taktiker har undersökts bör de se över om de har 
tillräckligt med resurser för att genomföra insatser i nationalparken.  Om något hade behövts 
kompletteras kan de ta med det till förvaltarna för att se vad de hade kunnat bistå med.  

6.4.3 Upprättande 

När båda parter har sett över sina delar bör de träffas för att tillsammans gå genom det material 
de har. En gemensam analys av vilka syfte och mål de har med insatsplanen bör fastställas 
tillsammans med att komma överens om vilka skyddsvärden och faror som finns samt vilka 
insatser de kan leda till. I samband med det bör befintlig utrustning ses över och eventuellt ta 
fram vilka ytterligare resurser som hade varit behjälpliga vid insats.  

Det som tidigare har diskuterats kan beskrivas som information om insatsen. Det ska 
dokumenteras på insatsplanen. Därefter ska allt kartmaterial gås över. Det är viktigt att alla tar 
del av samma karta och att den innehåller all information om gränser, vägar och vattendrag. 
Kartan ska försöka hållas lättläst, men information likt var bommar finns och eventuella 
räddningsskyltars placering kan läggas in. Om mycket information ska in i kartmaterialet kan 
en separat mer detaljerad karta också framställas. Utöver det som har tagits upp i den 
gemensamma analysen bör mer insatsinformation likt kontaktuppgifter och genomgång av 
symboler i kartan tas med. Insatsplanen ska vara enkel att förstå även om personen i fråga inte 
varit med och tagit fram den.  

När all information om insatserna har samlats och kartorna är framtagna är nästa steg att testa 
insatsplanen genom att öva. Efter övningar kan den korrigeras för att bli mer effektiv. Eftersom 
området förändras över tid och personalen på både nationalparken och räddningstjänsten byts 
ut är det viktigt att insatsplanen fortsätter att uppdateras. Övningar korrigering och uppdatering 
av insatsplanen är steg som kontinuerligt behövs för att kunna genomföra en så effektiv insats 
som möjligt.  



 
 

56 

7 Upprättande av insatsplan för naturmiljö 
Vid framtagandet av en insatsplan för naturmiljö finns det vissa aspekter som behöver belysas, 
vilka skiljer sig från en insatsplan för byggnader. Speciellt fem stora skillnader har identifierats: 

1. Skyddsvärden kan ofta inte värderas monetärt, utan behöver bedömas efter lagar, 
förordningar och miljöetiska perspektiv. 

2. Underlaget bygger på kartor och inte ritningar. 
3. I många fall är ytan betydligt mycket större när det kommer till naturområden. 
4. Området delas i vissa fall mellan flera olika räddningstjänster. 
5. Framkomligheten kan variera mycket. 
6. Risker med okontrollerad brandspridning vid ogynnsam väderlek. 

Dessa leder i sin tur till många tolkningsbara aspekter. Därför anses ett tidigt samarbete mellan 
räddningstjänst och nationalparksförvaltare vara en viktig skillnad mellan processen för 
byggnader jämfört med naturmiljö. Det krävs även ett förarbete från båda sidor, för att förstå 
varandra och mynna ut i en gemensam lösning. Något annat som skiljer naturmiljöer från 
byggnader är att mycket av det som anses skyddsvärt är skyddat genom lagar och förordningar, 
samt EU direktiv.  

Vid beslut om eventuellt upprättande av en insatsplan bör följande punkter diskuteras internt, 
för att säkerställa ett behov.  

• Finns där högt värderade natur- och kulturarv? 
• Kan miljön påverkas allvarligt vid en brand eller olycka?  
• Är utrymning svår att genomföra? 
• Kan lokalisering och transport av nödställd person anses besvärlig? 

I och med vikten av ett nära samarbete mellan räddningstjänst och nationalparksförvaltare görs 
bedömningen att en mer djupgående förstudie bör genomföras innan själva upprättandet av 
insatsplanen. I och med detta har en ny arbetsgång tagits fram, vilken är anpassad efter 
naturmiljö. Nedan i Figur 25 visas den översiktliga arbetsgången, vilken består av 3 steg. 

 
Figur 25 – Översiktlig arbetsgång. Bild skapad av Ebba Johnsson 
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Studie 

Under denna del ska varje part genomföra en 
studie kring sina egna intressen kopplat till 
insatsplanen. Ur förvaltarsynpunkt handlar 
det om att studera risker och skyddsvärden 
inom området, medans räddningstjänstens 
fokus ligger på taktik och metod. 

 

 

 
Analys 

I denna del ska parterna samarbeta för att 
tillsammans kunna skapa en insatsplan de är 
nöjda med. Analysen sker mellan 
nationalparksförvaltare och den inblandade 
räddningstjänsten. Ligger området i flera 
kommuner bör samtliga räddningstjänster 
vara delaktiga vid analyssteget. 

 

 

 
Upprättande 

I detta avsnitt tas den faktiska insatsplanen 
fram. Detta innefattar både det praktiska 
skapandet, men även kvalitetssäkring och 
kontinuerlig uppdatering. Precis som 
analyssteget är det bra om detta steg 
genomförs gemensamt. 
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7.1 Tiostegsmetod 

I följande avsnitt presenteras den framtagna modellen, som är ett resultat av materialet från 
litteraturgenomgången, intervjustudien och analysen. Den består av totalt tio steg, där de fyra 
första stegen görs individuellt av de två inblandade parterna, nationalparken och 
räddningstjänsten. Nedan i Figur 26 visas en bild över hur de olika stegen följs i metoden. 
Studierna genomförs enskilt av nationalparken och räddningstjänsten. Båda stegen kan även 
genomföras av en extern part, men de rekommenderas ändå genomföras separat. 

 
Figur 26 – Tiostegsmetoden för att ta fram insatsplan för naturmiljö. Bild skapad av Ebba Johnsson 
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Steg 1: Ansvar 
Syftet med detta steg är att fastställa ansvar kopplat till 
insatsplanen inom den egna organisationen. Dessa 
personers kontaktuppgifter ska sedan sammanställas för 
att föras in i insatsplanen. 

 

 

 

 

Steg 2: Skyddsvärden 

Under detta steg ska skyddsvärden inom området 
kartläggas och motiveras. Rapporten kan användas som 
stöd vid detta steg. 

 

 

 

 

Steg 3: Risker 
Vid detta steg ska risker inom området identifieras och 
sammanställas. Detta ska vara risker både kopplat till 
den pågående verksamheten, men även kopplat till 
arbetssäkerhet. Tabell 12 i denna rapporten kan 
användas som hjälpmedel för att identifiera faror för 
respektive naturtyp.  

 

 

 

 

Steg 4: Inventering 

Under steg fyra ska de egna resurserna inventeras. Om 
det finns utrustning som räddningstjänsten är tillåtna att 
använda under insats ska dessa förvaras på ett sådant sätt 
att de kan komma åt den.  
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Steg 1: Samverkan 
Detta steg går upp på att kommunicera med andra 
räddningstjänster som kan tänkas verka inom 
nationalparksområdet. Det kan vara en annan 
kommunal räddningstjänst, men även statlig 
räddningstjänst i form av exempelvis fjällräddning 
eller kustbevakning, eller ideellt drivna 
räddningsorganisationer som Sjöräddningen. 

 

Steg 2: Miljöetik 

I och med att de skyddsvärden som finns inom 
naturområden kan vara svårdefinierade, är det viktigt 
att räddningspersonalen är medveten om hur ett 
naturvärde värderas.  

Vid detta steg kan litteraturgenomgången i denna 
rapport som användas som vägledning. 

 

 

Steg 3: Teknik och metod 
Under steg 3 ska teknik och metod fastställas. Detta 
steg görs med fördel gemensamt mellan inblandade 
räddningstjänster.   

 

 

 

 

 

Steg 4B: Resurser 

Vid detta steg ska resurser kartläggas, både inom den 
egna organisationen, men också gemensamt mellan 
räddningstjänsterna. Till resurser räknas både 
arbetskraft och utrustning. Resurserna ska sedan 
vägas mot den taktik och metod som väntas 
användas. Därefter kan resurserna behöva 
kompletteras eller omfördelas. 
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Steg 5: Analys 
Efter att den enskilda studien är genomförd görs 
en gemensam analys av den samlade 
informationen. Här ska de individuella syftena 
och målen mynna ut i ett gemensamt syfte och 
mål, som sedan blir grunden för det faktiska 
upprättandet av insatsplanen 

 

 

 

 

Steg 6: Kartmaterial 
Under detta steg ska allt kartmaterial 
sammanställas. Beroende på naturfördelning kan 
olika information vara av vikt. De bör dock hållas 
relativt enkla, för att göra kartorna så lättlästa som 
möjligt. Flera aktörer kan behöva involveras i detta 
steg. Exempel på komponenter kan vara: 

• Kartgränser 
• Vattendrag 
• Vägar 

 

 

Steg 7: Insatsinformation 

Efter att kartmaterialet är sammanställt ska 
information kopplat till insats föras in i materialet. 
Exempel på komponenter kan vara:  

• Skyddsvärden 
• Kontaktuppgifter 
• Framkomlighet 
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Steg 8: Testa och öva 
Det är viktigt att de som faktiskt ska arbeta med 
planen är väl inlästa, men även att de är nöjda med 
planen. Därför bör planen testas och övas av 
räddningstjänstpersonalen i form av 
samverkansövningar. Det är även viktigt att detta 
steg genomförs regelbundet, så detta ansvar bör 
delas ut inom räddningstjänsten. 

 

 

 

Steg 9: Korrigera och förmedla 
Efter att planen har testats och övats bör den, om 
nödvändigt, korrigeras.  
 
Därefter ska alla aktörer som kan tänkas vara i 
behov av planen få denna förmedlad.  

 

 

 

 

 
Steg 10: Uppdatering 

Vid det sista steget ska kontinuerlig uppdatering 
säkerställas. Detta görs genom att tilldela ansvar till 
en person att hålla insatsplanen aktuell, samt 
etablera en regelbunden kontakt mellan 
nationalparken och räddningstjänsten/ 
räddningstjänsterna. Detta steg kan med fördel 
genomföras tillsammans med steg 8 och 9 i den 
givna ordningen. 
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7.1.1 Layout och symboler 

Rekommendationen är att följa de riktlinjer gällande layout och symboler som beskrivs i 
Brandskyddsföreningens handbok, för att sträva efter en nationell standard. Däremot saknas 
vissa önskvärda symboler kopplat till naturmiljö. Därför har följande symboler tagits fram av 
rapportskrivarna för att komplettera de som redan finns.  

 

Båtiläggningsplats 

 

Vattenuttag ej rekommenderat 
(Kompletteras med röd markering 
över hela vattendraget) 

 

Fastighet/Byggnad 

 

Numrerad fastighet/byggnad 

 

Räddningspunkt 

 

Numrerad räddningspunkt 

 

Hinder 

 

Parkering 
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Hinder kan anges i olika färger för att värdera framkomligheten. Exempel visas nedan. 

 
Alla fordon kan passera 

 
Endast ATV 

 
Endast till fots 

Även leder och vägar kan ha varierande framkomlighet inom parken. Detta kan påvisas på 
samma sätt, genom att ange vägarna i olika färger.  

Risker och skyddsvärden markeras på samma sätt som i Brandskyddsföreningens direktiv, där 
de numreras och specificeras i text utanför kartbilden.  

Vid hänvisningar i koordinater bör koordinatsystem som alla inblandade parter förstår 
användas.   

Nationalparksgränser och tillfartsvägar bör markeras ut tydligt. Gränsen kan exempelvis 
markeras med en röd linje och vägarna med svart. Nedan i Figur 27 visas ett exempel. 

 
Figur 27 – Exempel på hur nationalparksgränsen och vägar kan markeras ut i karta. Bild tagen i ArcMap av Ebba Johnsson 

 

7.1.2 Erfarenhetsåterföring 

Efter upprättandet av en insatsplan är erfarenhetsöverlåtandet från händelser viktigt. Detta kan 
användas för att uppdatera insatsplanen och öka kunskapen om objektet inom organisationen. 
Eftersom genomförandet av detta skiljer sig mellan olika organisationer kommer inte detta 
beröras i denna modell.  
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8 Tillämpning på Stenshuvuds nationalpark 
Varje Studie startade med ett uppstartsmöte, först med nationalparken och sedan med den 
berörda räddningstjänsten, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Den färdigställda 
insatsplanen går att se i Bilaga F. 

Steg 1 (Nationalpark): Ansvar 
Vid mötet fastställs två kontaktpersoner på Stenshuvuds nationalpark. Dessa är båda förvaltare 
och arbetar på plats i parken under vanliga arbetsdagar. Utöver telefonnummer direkt till 
personerna har de även en Rakel-kanal kopplat till förvaltarna och förvaltningskontoret. 

Steg 2 (Nationalpark): Skyddsvärden 
Fastigheterna anses skyddsvärde. Både kontorsbyggnaden vid norra entrén med tillhörande 
verkstad och naturrum vid huvudentrén. I naturum bedrivs även museiverksamhet. Nere vid 
havet finns två byggnader där en av dessa har ett högt kulturvärde.  

Naturvärdena i Stenshuvuds nationalpark anses vara väldigt årstidsberoende. Detta gör att 
dessa skyddsvärden inte kan prickas ut i kartan, utan kontakten med förvaltarna är väsentlig för 
att kunna anpassa insatsarbetet.  

Det finns två återsamlingsplatser i området. Även dessa är lokaliserade i anslutning till den 
norra entrén och huvudentrén. 

Utöver de skyddsvärden som redan nämnts har området stora ytor med fornlämningar och 
fyndplatser. Då förvaltaren inte kunde bedöma vilka som kan anses mest värdefulla kontaktades 
Kulturmiljöenheten hos Länsstyrelsen Skåne.  

Längs med nationalparken går en lång strand, vilken fungerar bra som vattenresurs. 

Steg 3 (Nationalpark): Risker 
Nationalparken har en yta på 401 hektar, där arean består av mestadels av ädellövskog, marin 
miljö och betesmark.  

 

 
Figur 28 – Andel av varje naturtyp i Stenshuvuds nationalpark. Diagram skapat av Ebba Johnsson 
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66 

Vid identifiering av faror diskuterades innehållet i Tabell 12 gällande ädellövskog och marina 
miljöer med nationalparksförvaltaren och räddningstjänsten. Även risken kopplat till betesdjur 
nämns. 

De olyckor som anses mest frekventa är:  

• Fallskador i terrängen (arm- och benbrott) 
• Allmänna sjukdomsfall 
• Solsting 
• Drunkningsolyckor (starka strömmar) 
• Skador kopplat till betesdjur 

Längs med stranden finns ett stenigt parti där personer har trillat historiskt sett. Dessa kan 
behöva hämtas med hjälp av båt. På norra och östra toppen finns två höga branter, vilka 
förvaltaren menar kan innebära en fara. 

Vissa områden inom nationalparken har dålig eller ingen täckning på varken Rakel eller 
mobilnät. 

På kontorsbyggnaden vid norra entrén och naturum vid huvudentrén finns solceller installerade. 
På parkeringen vid huvudentrén finns två laddningsstolpar för elbil.  

 
Figur 29 – Laddningsstolpe för elbil vid huvudentrén. Bild tagen av Ebba Johnsson 

En väg som kan användas med bil har en låst bom med kod. Denna kod läggs in i insatsplanen. 

Området har flera bommar med hänglås. Det finns även en grusväg mellan norra entrén och 
huvudentrén som har ett kodlås. Finns mycket broar, bommar, och stängsel inom området, 
vilket kan försvåra framkomligheten. 
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Steg 4 (Nationalpark): Resurser 
Vid norra entrén finns en verkstad i anslutning till en kontorsbyggnad. Där finns en sexhjuling 
samt verktyg som exempelvis motorsågar. Där finns även ett antal pickuper. 

 
Figur 30 – Sexhjuling inne i förrådet vid norra entrén. Bild tagen av Ebba Johnsson 

I området finns två släckcontainrar: 

• Norra: Specialbyggt ATV-släp med släckutrustning och vattendunk, ca 1 km smalslang 
och ett par mindre pumpar. 

• Naturum: Specialbyggt ATV-släp. 

 
Figur 31 – En av släckcontainrarna. Bild tagen av Ebba Johnsson 
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Figur 32 – Specialbyggt ATV-släp för släckning av mindre markbränder. Bild tagen av Ebba Johnsson 

 

 
Figur 33 – Smalslang i släckkontainern vid norra entrén. Bild tagen av Ebba Johnsson 

 

Vid norra entrén och naturum finns också hjärtstartare. All utrustning finns till förfogande för 
räddningstjänsten. 

Steg 1 (Räddningstjänst): Samverkan 
Inom Stenshuvuds nationalpark verkar endast en kommunal räddningstjänst, vilket innebär att 
ingen gränsdragning finns. Däremot har olika stationer närmare till olika delar av området än 
andra. Därför arbetar de i dagsläget efter en zonering, vilken är anpassad efter 
räddningspunkterna i området. Utöver kommunal räddningstjänst arbetar Kustbevakningen 
samt sjöräddningen i området som ligger till havs. En stor del av larmen de åker på är IVPA, 
vilket innebär ett samarbete med ambulansen. Det anses dock svårt att bibehålla ett nära 
samarbete då dessa kan utgå ifrån områden långt från den aktuella räddningstjänstens område.  

Steg 2 (Räddningstjänst): Miljöetik 

I dagsläget finns ett årligt samarbete mellan Länsstyrelsen Skånes miljöenhet och 
räddningstjänsten. Detta samarbete sker genom möten där aktuella naturvärden diskuteras. 
Därav anser räddningstjänsten att de är väl insatta i det miljöetiska synsättet, och verkar ha stor 
respekt för de bestämmelser och krav som finns. 
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Steg 3 (Räddningstjänst): Teknik och metod 
De anser sig vara väl medvetna om vilka de mest förekommande olyckorna är, och har förberett 
sig på dessa. Beskrivning av hur olika insatser ska hanteras har sammanställts i ett internt 
dokument. Denna information ska flyttas över till den kommande insatsplanen. 

Kopplat till teknik och metod ser de att följande objekt bör markeras på kartan:  

• Utrustning i form av släckcontainrar och ATV:er. 
• Återsamlingsplatser.  
• Framkomlighet (exempelvis bommar och bärighet). 
• Bebyggelse.  
• Solcellsanläggningar.  
• Bränsleförvaring.  

De anser inte att laddning stolpe för elbil behöver markeras ut. Inte heller brytpunkt eller 
ledningsplats. Vad gäller vattendjup anses det variera mycket, så skulle inte vara till någon 
större hjälp. Områden med dålig täckning kan också vara svårt att få uppdaterad information 
kring.  

De utrycker en problematik kring att markera ut vart helikopter kan landa, då de inte tror att 
detta kommer följas av helikopterförarna. Därför kontaktades Trafikverket, Sjöfartsverket, 
Polisen och Ambulansen. Genom samråd med dessa aktörer beslutades det att två 
landningsplatser skulle markeras ut i insatsplanen. Dessa förmedlades till alla inblandade 
aktörer. 

Steg 4 (Räddningstjänst): Resurser 

De resurser som behövs finns inom organisationen. De ingår även i ett samarbete med 
resterande räddningstjänster i Skåne. Därigenom kan de få in specialresurser kopplat till bland 
annat utsläpp och sanering. 

De stationer som åker på räddningsinsatser i nationalparken är i första hand deltidsstationer.  

Brandpostnätet går inte att förlita sig på i närheten av parken. Detta beror på låga tryck och en 
historik kopplad till vattenbrist i kommunerna. Därför finns specifika fyllnadsplatser i 
omkringliggande byar. Utöver det finns havet som vattenresurs. 

Steg 5: Analys 
Under detta steg visar det sig att nationalparken och räddningstjänsten har en ganska 
överensstämmande bild av vad de vill få ut av insatsplanen. En del av informationen som 
nationalparken uppgav ansågs inte viktigt för räddningstjänsten, och togs därför inte med i det 
fortsatta arbetet. Det handlade om: 

• Laddningsplats för elbil  
• Brandposter 
• Ledningsplats  
• Brytpunkt 

 

 



 
 

70 

Steg 6: Kartmaterial 
Vid detta steg kontaktades den aktuella Länsstyrelsens lantmäteriavdelning. De kunde då ta 
fram det kartmaterialet som behövdes till ArcMap, däribland Blåljuskartan och olika lager 
specifika för nationalparken. 

För att säkerställa framkomligheten i området fördes ytterligare samtal med 
nationalparksförvaltaren, och hinder samt leder markerades ut i kartmaterialet.  

 
Figur 34 – Den färdiga kartbilden utan insatsinformation för Stenshuvuds nationalpark. Bild tagen i ArcMap av Ebba 

Johnsson 
 

 
 

Sources: Esri, Garmin, USGS, NPS
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Steg 7: Insatsinformation 
Två helikopterlandningsplatser väljs ut utifrån öppna platser som inte är inhägnade. Den ena 
placeras nära havet och den andra nära huvudentrén. För att säkerställa dessa kontaktades 
trafikverket. Därefter även Sjöräddningens helikopterresurs. Resterande önskvärda symboler 
markerades ut i kartmaterialet.   

 
Figur 35 – Karta med insatsinformation för Stenshuvuds nationalpark. Bild tagen i ArcMap av Ebba Johnsson 
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Två kartor med annan information skapades för att komplettera den första. En med 
räddningspunkter och en med fornlämningar. Detta gjordes för att inte ha för mycket 
information i varje bild. Dessa presenteras nedan i Figur 36. Fornlämningarna markeras med 
en färg som är tydlig mot bakgrundskartan. 

 
Figur 36 – Detaljbilder över räddningspunkter och fornlämningar. Bilder tagna i ArcMap av Ebba Johnsson 

 

Följande information presenteras även på en informationssida i textform i insatsplanen: 

• Skyddsvärden  
• Risker  
• Framkörningstaktik  
• Vattentillgång 
• Helikopterlandningsplats  
• Resurser 
• Förslag på ledningsplats  
• Naturlig begränsningslinje 
• Kontaktinformation till förvaltare  
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Steg 8: Testa och öva 
Under den tiden som fanns för upprättandet av insatsplanen fanns ingen möjlighet till att hålla 
övning. Den här delen av arbetet överlämnas till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 

Däremot testades landningsplatserna av Sjöräddningen. De har de största helikoptrarna som 
troligtvis kommer landa där, och därför kontaktades dem. Därefter skapades ett landningskort, 
som sedan förmedlades med andra inblandade aktörer. Landningskortet går att se i Bilaga G. 

Steg 9: Korrigera 
Det här steget genomförs av berörda parter efter att insatsplanen har testats genom övning.  

Landningsplatserna korrigerades efter landningarna. Koordinatsystemen ändrades också för att 
vara det samma som Sjöräddningen använder. 

Steg 10: Uppdatering 
Uppdatering av insatsplanen är en viktig del i att hålla insatsplanen aktuell. Vid uppförandet 
bör någon part ges ansvar att se till att regelbunden uppdatering genomförs. Parterna har blivit 
informerade om detta och ansvaret ligger hos dem att se till att insatsplanen hålls aktuell.  
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9 Tillämpning på Söderåsens nationalpark 
Varje Studie startade med ett uppstartsmöte, först med nationalparken och sedan med de 
berörda räddningstjänsterna; Söderåsen räddningstjänst och Svalöv räddningstjänst. Den 
färdigställda insatsplanen går att se i Bilaga H. 

Steg 1 (Nationalpark): Ansvar 
Vid mötet fastställs en kontaktperson på Söderåsen nationalpark. Personen, Bo Davidsen, 
arbetar som förvaltare och anses ha bra kunskap om säkerheten i parken. Bo arbetar i parken 
dagtid men bor även nära området och är villig att bli kontaktad även utanför sina arbetstider. 
Utöver telefonnummer till honom använder de sig av Rakel i nationalparken, vilken kan kopplas 
upp tillsammans med räddningstjänsten på samma Rakel-kanal vid insats.  

Steg 2 (Nationalpark): Skyddsvärden 
Mellan 2003 och 2007 genomfördes en inventering av så kallade värdekärnområden i Söderåsen 
nationalpark (Malmqvist & Weibull, 2007). Det visade sig att 408 hektar, ungefär 25% av 
parkens yta, utgörs av värdekärnor. Av de 408 hektaren är 190 hektar extra värdefullt och har 
beskrivits enligt rapporten som ”Delområden med en dokumenterad förekomst av för 
naturtypen påtagligt många rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda arter. I 
normalfallet präglar förekomsten av äldre träd, grova träd, lövträd och död ved delområdet”. 
Dessa värden är vid upprättandet av insatsplanen 13 år gamla, men kan enligt förvaltare 
fortfarande anses vara relevanta. Därför görs bedömningen att dessa 190 hektar ansätts som ett 
skyddsvärde. De visas på kartan i Figur 37 nedan. Bilden är tagen ifrån rapporten ”Friluftsliv 
och naturvård i konflikt och samverkan” (Holm, 2020) som har analyserat skyddsvärdena ur ett 
friluftslivperspektiv.  

 
Figur 37 – Värdekärnor i Söderåsen nationalpark. Från Malmqvist och Weibull (2007). Copyright Naturvårdsverket och 

författarna. Återgiven med tillstånd.  
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Området är stort och är placerat i det området där flest besökare rör sig. Därför landar 
skyddsvärdet i att när räddningsinsats sker i det mörkrödmarkerade området, vilket de flesta 
insatser kommer att göra, bör de vara medvetna om att området är skyddsvärt och om möjligt 
göra minsta möjliga skada på naturen.  

Utöver det området har även Västra Sorrödssjön, som ligger 6 km norr om parken, ansatts som 
ett skyddsvärde i syfte att vatten inte får tas därifrån. Anledningen är att vattnet är förorenat och 
det ska inte spridas in i nationalparken. Även de fornminnena som finns i nationalparken är 
skyddsvärda till viss del.  

Steg 3 (Nationalpark): Risker 
Vid identifiering av faror diskuterades innehållet i Tabell 12 gällande ädellövskog med samtliga 
nationalparksförvaltare under ett möte. Utifrån det innehållet och deras egen erfarenhet kom de 
fram till ett par olyckor som anses mest frekventa. De presenteras nedan.   

• Brand i skog och mark. 
• Fall -och halkolyckor. 
• Personer som går vilse. 
• Skador vid klättring. 

Många av riskerna går att koppla till besökarnas ovana att vistas i naturen. Lövskog brinner inte 
av sig själv men om den antänds av exempelvis en lägereld på fel plats brinner den bra.  

Högsäsongen är under sommaren men det finns en mängd dagliga besökare från ungefär påsk 
till oktober. Det är större risk att något ska hända under de månaderna.  

Vissa områden inom nationalparken har dålig eller ingen täckning på varken Rakel eller 
mobilnät. 

Riskförminskande åtgärd för att personer ska gå vilse har skett genom att ha placerat ut 
räddningsskyltar i parken. De är framförallt utplacerade på de leder där personer befinner sig 
mest. Åtgärden är ny vid skapandet av insatsplanen och det går därför inte redogöra för hur stor 
skillnad det har gjort. Kan vara värt att utvärdera vid ett senare tillfälle.  

Steg 4 (Nationalpark): Resurser 
All utrustning finns i ett förråd vid Naturum i Skäralid. Den utrustning som kan användas vid 
räddningsinsats redovisas nedan.  

• 3 pickuper 
• 2 ATV:er 
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Figur 38 – En av två ATV:er på Söderåsen nationalpark. Bild tagen av Erik Joelsson 

• 2 specialbyggda ATV-släp med släckutrustning 

 
Figur 39 – Specialbyggt ATV-släp med släckutrustning. Bild tagen av Erik Joelsson 

 
Figur 40 – Den andra ATV:n tillsammans med ett specialbyggt släckutrustningssläp. Bild tagen av Erik Joelsson 
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• 1 släp för ATV med slang, kyrkor, vattenpump och drivmedel 

 
Figur 41 – Släp för ATV med släckutrustning. Bild tagen av Erik Joelsson 

• Flertalet motorsågar 
• Drivmedel 
• 1 portabelt elverk 

Steg 1 (Räddningstjänst): Samverkan 
Samverkan sker mellan Söderåsen räddningstjänst och Svalöv räddningstjänst. Vid 
upprättandet av insatsplanen har båda parter varit delaktiga.  

Steg 2 (Räddningstjänst): Miljöetik 

Räddningstjänsterna har givit uppfattningen att de har bra medvetenhet av naturvärden. De hade 
önskat att det gick att få en ungefärlig siffra på naturen.  

Steg 3 (Räddningstjänst: Teknik och metod 

Gällande teknik och metod ansåg räddningstjänsterna sig vara väl medvetna om de vanligaste 
olyckorna och uppger att de har haft regelbundna övningar i parken tillsammans. För att 
underlätta för deras insats på bästa sätt önskar dem att följande rubriker finns med i 
insatsplanen.  

• Resurser. Vilka resurser kan behövas vid en insats.  
• Skyddsvärden klassade i tre klasser. Exempelvis klass A, B och C där A är viktigast att 

skydda. 
• Angreppsvägar. Var kan deras fordon ta sig fram.  
• Var bör man sätta upp ledningsplats? 
• Var kan helikopter och flygplan landa? 
• Var finns närmaste vattentäkter? 
• Kartor digitalt, där de kan lägga in information i olika lager. Ska gå att skriva ut i 

bilarna.  
• En karta över området i pappersform. 
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• I kartan vill de ha: 
o Framkomlighet på vägar (bommar, storlek på vägar, eventuella 

vändningsplatser). 
o Skyddsvärden utsatta med olika färger för hur viktigt. 
o Bebyggelse. 
o Räddningspunkter. 
o Naturliga begränsningslinjer. 

• Ingenting ska vara detaljerad. Det bör vara grovt och enkelt att tolka.  

Steg 4 (Räddningstjänst): Resurser 

De resurser som behövs finns inom organisationen. De ingår även i ett samarbete med 
resterande räddningstjänster i Skåne. Därigenom kan de få in specialresurser kopplat till bland 
annat utsläpp och sanering. 

Räddningstjänsterna ville ha nerskrivit på insatsplanen vilka resurser som kan komma att 
behövas. Det behöver nödvändigtvis inte veta var de finns, exempelvis tankresurser är enklare 
för de med lokalkännedom att fixa fram. De resurserna är följande: 

• ATV för att ta sig fram snabbt. 
• Tankresurs. 
• Slang. 
• Helikopter. 
• Surfplatta med tillgång till internet för kartor. 
• Skrivare för att skriva ut kartor. 

Brandpostnätet går inte ut till nationalparksområdet men Räddningstjänsten hade velat ha tag i 
de lokala böndernas nergrävda bevattningssystem. Med hjälp av det hade de vetat var de kan få 
tag i vatten. Dessutom hade i framtiden en optimal lösning varit att dra en vattenledning från 
Rönne å fram till nationalparken där de hade enkelt kunnat få tag i oändliga mängder vatten.  

Steg 5: Analys 

Vid analysen visade det sig att båda parter har liknande bild av vad som behövs vid en insats. 
De skyddsvärden och risker som nationalparksförvaltarna ansåg finnas höll räddningstjänsten 
med om. Räddningstjänsten var tydliga med att förvaltarna ska bedöma vad som är skyddsvärt 
och de ska ta hänsyn till det vid insats. De var även, med förvaltarnas fulla förståelse, tydliga 
med att hela skyddsområdet inte går att rädda vid insats men att större hänsyn ska tas till naturen 
i detta området. Det gäller både arbetet vid skogsbrand och räddning av person i nöd inom detta 
området. Räddningstjänsten visade även hur de anser att insatsplanen ska se ut och vad de tycker 
är viktigt att ha med. Förvaltarna var på ett liknande sätt tydliga med att det är räddningstjänsten 
som har ansvaret vid insats men att de finns som hjälp med både resurser och kunskap om de 
vill ta del av det. Båda parter sa att de regelbundet har genomfört övningar och att de planerar 
att fortsätta med det i framtiden.  

Steg 6: Kartmaterial 

Vid detta steg kontaktades den aktuella Länsstyrelsens GIS avdelning. De kunde ta fram ett 
grundmaterial för Söderåsen. Sedan användes förvaltare för att få tillgång till de materialet de 
har och säkerställa information om framkomlighet och hinder. Även räddningstjänsten togs 
kontakt med för att bestämma vilken information som var relevant att ha med. Den information 
som presenteras i kartmaterialet är; vägar och leder, bommar, angreppsväg, fastigheter, 
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parkeringar, räddningspunkter, kraftledningar, återsamlingsplats, skyddsområden, fornminnen 
och kommungräns.  

Allt material har lagts in i ArcGIS där olika lager kan väljas. Räddningstjänsterna kommer få 
tillgång till den digitala versionen. I insatsplanen har olika delar av kartan presenterats med 
olika lager på för att den ska vara lättförståelig.  

Det färdiga kartmaterialet utan insatsinformation visas nedan i Figur 42. 

 
Figur 42 – Den färdiga kartbilden utan insatsinformation för Söderåsens nationalpark. Bild tagen i ArcMap av Erik Joelsson 
 

 



 
 

80 

Steg 7: Insatsinformation 
Utöver den information som finns i kartmaterialet har följande information presenterats i 
insatsplanen: 

• Skyddsvärden  
• Risker  
• Framkörningstaktik  
• Vattentillgång 
• Helikopterlandningsplats  
• Resurser 
• Förslag på ledningsplats  
• Naturlig begränsningslinje 
• Kontaktinformation till förvaltare  

Kontakt har påbörjats mellan nationalparksförvaltare och Sjöfartsverkets helikopterenhet med 
anledning att identifiera möjliga helikopterlandningsplatser i nationalparken.  

Nedan i Figur 43 visas kartbilden med insatsinformationen inkluderad. 

 
Figur 43 – Karta med insatsinformation för Söderåsens nationalpark. Bild tagen i ArcMap av Erik Joelsson 
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Utöver den översiktliga kartan fanns även kartor med räddningspunkter, skyddsvärda 
områden och fornlämningar. Dessa redovisas nedan i Figur 44 och Figur 45. 

 

Figur 44 – Räddningspunkterna uppdelade i två separata kartbilder. Bilder tagna i ArcMap av Erik Joelsson 
 

 

Figur 45 – Till vänster, skyddsvärda områden. Till höger, fornlämningar. Bilder tagna i ArcMap av Erik Joelsson 
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Steg 8: Testa och öva 

Under den tiden som fanns för upprättandet av insatsplanen fanns ingen möjlighet till att hålla 
övning. Den här delen av arbetet överlämnas till Söderåsen nationalpark, Söderåsen 
räddningstjänst och Svalöv räddningstjänst 

Steg 9: Korrigera 

Det här steget genomförs av berörda parter efter att insatsplanen har testats genom övning.  

Steg 10: Uppdatering 
Uppdatering av insatsplanen är en viktig del i att hålla insatsplanen aktuell. Vid uppförandet 
bör någon part ges ansvar att se till att regelbunden uppdatering genomförs. Parterna har blivit 
informerade om detta och ansvaret ligger hos dem att se till att insatsplanen hålls aktuell.  
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10 Diskussion 
Insatsplaner har inte använts mycket för naturmiljö i Sverige, och därför finns det mycket lite 
kunskap om ämnet nationellt. Däremot har exempelvis USA kommit mycket långt när det gäller 
just deras nationalparker. Till viss del verkar det inte heller vara något som räddningstjänst och 
nationalparkspersonal har saknat. Under intervjuernas start fanns en ovisshet kopplat till ämnet, 
och det fanns en känsla av att många undrade varför denna studie genomfördes. Men under 
intervjuernas gång verkade vissa se fördelar i de frågorna som besvarades och de diskussioner 
som de gav upphov till. Det kan kanske vara så att det inte finns ett behov, men att arbetet skulle 
utvecklas till det bättre om en insatsplan och ett närmare samarbete fanns. Det fanns även en 
delad mening kring om där fanns ett behov. I vissa fall såg nationalparksförvaltarna ett behov, 
medans räddningstjänsten ansåg det överflödigt och besvärligt. Detta skulle kunna kopplas till 
avsaknaden av det miljöetiska tänket under räddningstjänstens utbildningar. 

När den befintliga handboken från Brandskyddsföreningen studerades kunde många liknelser 
dras mellan de objekt som rekommenderades ha en insatsplan, och vissa av Sveriges 
nationalparker. Detta stärkte frågeställningen om där finns ett behov av insatsplaner i den typen 
av miljö. En av de punkterna som passade bra in på en del av nationalparkerna var: ”Komplexa 
objekt och byggnader som kan vara svåra att utrymma”. När de vanligaste olyckorna sedan 
identifierades som personskador kopplade till fall -och halkolyckor samt allmänna sjukdomsfall 
visades det på att en insatsplan kan vara ett bra hjälpmedel för att minska konsekvenserna av 
en sådan skada. Dessutom är naturen och miljön i en nationalpark av stort intresse, så pass att 
Riksdagen har bestämt att området ska skyddas och bevaras. Därför är det av stor betydelse att 
inte låta naturen skadas av exempelvis ett utsläpp, vilket också är ett rekommenderat objekt för 
upprättande av insatsplan enligt Brandskyddsföreningen.  

När en bedömning görs gällande behovet av en insatsplan är det inte bara potentiella faror som 
är relevanta, även skyddsvärdena i verksamheten är av stor betydelse. Eftersom Sveriges 
riksdag har utsett nationalparkerna med motiveringen att naturen är viktig att skydda och bevara 
ges redan där ett starkt skyddsvärde. För att specificera den motiveringen har varje nationalpark 
sin unika natur, vilket leder till att de har olika unika skyddsvärden. Av rapportens innehåll ges 
resultatet att ett skyddsvärde kan variera mellan ett helt skogsområde eller en specifik insekt. 
Bedömningen av skyddsvärdet görs utifrån anledningen till att just det området är en 
nationalpark samtidigt som aspekter likt turismen och fastigheter behöver tas hänsyn till.  

I Sverige har vi en mycket varierad natur som representeras i nationalparkerna. De kan också 
variera mycket i storlek och tillgänglighet. Nationalparkerna är utspridda över hela landet, och 
möter olika utmaningar kopplade till sin naturtyp och komplexitet. I och med detta anses det 
svårt att göra en samlad bedömning kring risker i Sveriges nationalparker, utan individuella 
studier behöver genomföras för varje enskilt fall. Detta är en av anledningarna till att en modell 
togs fram, där ett stort fokus låg på en förberedande studie som görs av båda parter. Tanken 
med den förberedande studien är att den gemensamma analysen blir mer innehållsrik, och en 
förberedd diskussion kan föras kopplat till den eventuellt komplexa miljön. 

Intervjuerna visar att det inte sker många räddningsinsatser i många av nationalparkerna. De 
visar även att lokalkännedomen ofta anses hög hos räddningstjänsten, vilket gör att ett 
samarbete inte behövs. Dessa aspekter gör att behovet kan anses lågt. Vid upprättande av 
insatsplaner ligger ansvaret hos verksamheten, men det har i den framtagna modellen lagts ett 
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stort ansvar hos de berörda räddningstjänsterna. I och med denna förändring kan det uppstå 
problem, både kopplat till resursbrist och ett eventuellt ointresse hos räddningstjänsterna. En 
viktig del av detta är att ansvaret inte tar slut när insatsplanen är framtagen. Om inte insatsplanen 
hålls aktuell ger den inte samma nytta vid en olycka, vilket gör att uppdatering av insatsplanen 
är ett extremt viktigt steg i modellen. För att se till att det genomförs bör en person utses som 
ansvarig för uppdatering, eventuellt bestäms en regelbunden kontakt där insatsplanen ses över 
av inblandade parter.  

10.1 Tillvägagångssätt  
Denna studie har genomförts bestående av intervjuer och litteraturgenomgång. Förhoppningen 
var att de delarna skulle komplettera varandra och på så sätt besvara de frågeställningar som 
fanns. Först genomfördes litteraturgenomgången, där ett antal problem och osäkerheter 
identifierades kopplade till ämnet som undersöktes. Utifrån dessa utformades sedan 
intervjufrågor, där förhoppningen var att osäkerheterna skulle få ett svar eller förtydligas.  

Många delar av intervjuerna bekräftade mycket av det som identifierats i litteraturen, och gjorde 
att resultatet blev mer motiverat. Samtidigt fanns de delar av intervjuerna som i efterhand inte 
resulterade i mycket information.  

10.2 Rapporten som vägledning vid upprättande av insatsplan 

Rapporten är framtagen i syfte att underlätta upprättande av insatsplaner anpassade för 
naturmiljö och framförallt nationalparker. När en insatsplan ska tas fram är tanken att modellen 
som presenteras i avsnitt 7 ska användas. Där står förklarat vilka metoder som bör följas samt 
vad som ska finnas med i insatsplanen. Vid själva upprättandet av insatsplanen har en layout 
tagits fram och presenteras tillsammans med symboler i avsnitt 7.1.1. Hur information bör 
läggas in i mallen redovisas i de två framtagna insatsplanerna för Stenshuvud och Söderåsen. 
De kan användas till hjälp vid framtagande av en ny insatsplan. De presenterade symbolerna 
bör användas i kartmaterialet tillsammans med de symboler som finns presenterade i 
Brandskyddsföreningens bok Insatsplan 2019. I och med variationerna mellan nationalparker i 
Sverige behöver dock informationen vara individuellt anpassad. 

För att ta fram skyddsvärden och risker samt övrig information som ska vara med i insatsplanen 
hänvisar vi till litteraturgenomgången (avsnitt 3), intervjustudien (avsnitt 5) och analysen 
(avsnitt 6). Det materialet som presenteras där har bearbetats för att undersöka behovet av 
insatsplan kopplat till skyddsvärden och risker och kan vara till hjälp vid identifiering av dessa 
i en nationalpark. Informationen i de avsnitten kan även vara bra att läsa för att få en större 
förståelse angående den avsedda nationalparken och vilket behov den har av en insatsplan.  

10.3 Osäkerheter 

Vid en räddningsinsats är, som tidigare nämnt, ofta flera olika räddningstjänster inblandade. 
Därför fanns en tanke om att intervjua flera av dessa räddningstjänster, för att få en samlad bild 
av var de står i frågan kring insatsplaner i naturmiljö. Dock lyckades endast den kommunala 
räddningstjänsten samt fjällräddningen intervjuas, vilket gör att endast deras synpunkter finns 
med i resultatet från intervjustudien. Kustbevakning och sjöräddning har inte varit en del av 
intervjustudien.  
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Vid upprättandet av insatsplanerna för Stenshuvud och Söderåsens nationalpark fanns det ingen 
möjlighet att genomföra fysiska övningar ute i parkerna. Detta gör att Steg 8 i den framtagna 
modellen inte genomförs på det sätt som det avses göra vid ett upprättande. Det kommer där 
igenom inte heller finnas tid att genomföra Steg 9 och Steg 10. I dessa fall läggs ansvaret över 
på de inblandade parterna, nationalparken och den kommunala räddningstjänsten, som 
förväntas genomföra detta steg framöver.  

Eftersom denna typ av insatsplaner har använts väldigt lite i Sverige finns det ingen direkt 
expertis kopplat till ämnet. Denna typ av kunskap kan byggas med erfarenhet och genom att 
utveckla den vägledning och den modell som denna rapport har gett upphov till. De insatsplaner 
som modellen applicerades på hade, till stor del, liknande vegetation och miljö överlag. Detta 
kan betyda att det finns fler aspekter att beakta än de som berörts i denna rapport. Vid 
upprättande av fler insatsplaner kommer modellen troligen kunna utvecklas och utredande 
studier av resultaten kunna genomföras. 

Vid litteraturgenomgång kopplat till internationella insatsplaner fanns svårigheter kring att hitta 
relevant information. Anledningen till detta kan vara att endast sökningar på svenska, engelska 
och tyska genomfördes. Detta leder till att endast vissa länders litteratur kan identifieras. Utöver 
det är de använda sökkällorna möjligtvis inte heltäckande gällande information om 
internationella insatsplaner.    



 
 

86 

11 Slutsats 
Utifrån analysen av litteraturgenomgången och intervjustudien har ett par slutsatser kunnat 
dras. Till att börja med har behovet av en insatsplan i naturmiljö bedömts variera mellan olika 
områden. För nationalparker finns det i de flesta fall en anledning till att upprätta en insatsplan, 
med undantaget för de nationalparkerna med liten area och utan direkta riskkällor.  

För att ta fram en insatsplan i naturmiljö är det viktigt att både nationalparksförvaltare och 
räddningstjänster är delaktiga under hela framtagningsprocessen. Förvaltarna har 
expertkunskaper gällande vilka skyddsvärden som finns i nationalparkerna. Det handlar i de 
festa fall om att skydda och bevara de naturvärden som har lett till att området har valts till en 
nationalpark, samtidigt som turismen är viktig för befolkningens välmående och byggnader i 
området kan ha ett högt kulturellt värde. Faror i naturmiljö varierar mellan olika naturtyper, 
men risken för brand och personskador är den vanligaste anledningen till insatser oavsett 
naturtyp.  

Vid upprättandet av en insatsplan har slutsatsen dragits att de befintliga modellerna inte är 
anpassade för naturmiljö. För att åtgärda det har en ny modell tagits fram, helt anpassad för 
naturmiljö och framförallt nationalparker. Slutsatsen av den framtagna modellen är, efter att ha 
testat den på två nationalparker, att den är användarvänlig och kan ge ett resultat som kan gynna 
alla inblandade parter.  
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Bilaga A – Färger och symboler i Brandskyddsföreningens handbok 
 

Färg Användning Röd Grön Blå Exempel 

Blå Brand- och släckvatten 34 128 178  

Ljusbeige Gångbara ytor 232 223 187  

Beige 
Byggnader som omfattas av insatsplanen och 
tak 197 185 136  

Pastellgrön Horisontella kommunikations-/tillträdesvägar 191 227 186  

Ljusgrå Körbar väg för räddningsfordon 213 210 213  

Grå Utrymmen/massor under marknivå 153 153 153  

Röd 
Brandcellsgränser, normal insatsinformation 
och tekniskt brandskydd 255 0 0  

Gul Riskkällor eller byggarbetsplatser 230 212 51  

Ljuslila Skyddsvärt utrymme p.g.a. högt kulturvärde 117 116 182  

Mörkgrå 
Byggnad som inte omfattas av insatsplanen, 
delar av anläggningen som inte beskrivs 
specifikt, samt spill och dagvatten 

172 173 175  

Grön Trappor och utrymning 0 169 78  

Blågrön Vattenområden 82 165 165  

Ljusgul Accentfärg för att förstärka text 239 251 0  

 

 
Angreppsväg 

 
Motorspruta, rekognoserad plats 

 
Angreppsväg  

 
Nödavstängning av farliga ämnen 
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Avstängning 

 
Nödstopp 

 

Bärbar stege, 
uppställningsplats  

Nyckelskåp 

 

Brandpost, internt 
brandvattennät  

Utrymningsplats 

 

Brandpost, kommunalt 
brandvattennät  

Röklucka, manöverdon 

 
Brandförsvarstablå 

 
Röklucka, öppnas på plats  

 
Brandgasfläkt, styranordning 

 
Röklucka, automatisk 

 
Brandgasfläkt 

 
Räddningshiss 

 
Vatten-/skumkanon 

 
Skumanslutning till släcksystem 

 
Brunn dagvatten 

 
Släcksystem, manuell aktivering 

 

Brunn oljeförande 
avloppsvatten  

Vindstrut 

 
Brytpunkt 

 
Sprinklercentral 

 
Återsamlingsplats 

 
Stege 



 
 
95 

 
Brandvatten, förbigångsventil 

 
Stigarledning, intagsarmatur 

 

Förvaltningsplats för 
insatsplaner  

Stigarledning, uttagsarmatur 

 
Frånskiljning el 

 
Tillfartsväg 

 
Helikopterlandningsplats 

 
Tilluft brandgasventilation 

 
Höjdfordon, uppställningsplats 

 
Utrymningshiss 

 
Laddningsplats elbil 

 

Vatten-/skumkanon, 
uppstälningsplats 

 
Ledningsplats 

 

Utrymme skyddas av 
gassläcksystem 

 
Utrymme skyddas av lättskum 

  

Placering av tryckavlastning från 
exempelvis ställverk 

 
Max bredd 

  
Numrerad varningssymbol 

 
Max höjd 

 
Högspänningsanläggning 

 
Max totalvikt 

 
Skyddsvärt objekt 

 
Mötesplats 

  
Solcellsanläggning 
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Bilaga B – Fire management plan över Colorado River i USA 
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Colorado River Summary
7KH�&RORUDGR�5LYHU�,QGLDQ�5HVHUYDWLRQ��WKH�VHFRQG�,QGLDQ�5HVHUYDWLRQ�LQ�$UL]RQD��ZDV�HVWDEOLVKHG�LQ������IRU�WKH�³,QGLDQV�RI�VDLG�5LYHU�DQG�LWV�
7ULEXWDULHV�´�,QLWLDOO\��WK LV�LQFOXGHG�WKH�0RKDYH��ZKRVH�WLH V�WR�WKH�ODQG�GDWH�IURP�SUHKLVWRULF�WLPH�DQG�WKH�&KHPHKXHYL�ZKR��IRU�JHQHUDWLRQV��KDYH�DOVR�UHVLGHG�DORQJ�WKH�
&RORUDGR�5LYHU�IURP�SUHVHQW�GD\�1HYDGD�VRXWK�LQ WR�0H[LFR��,Q�������D�SRUWLRQ�RI�WKH�5HVHUYDWLRQ�ZDV�UHVHUYHG�IRU�FRORQL]DWLRQ�E\�,QGLDQV�RI�RWKHU�WULEHV��VSHFLILFDOO\�
WKH�+RS LV�DQG �1DYDMRV��7RGD\��WKH�&RORUDGR�5LYHU�,QGLDQ�7ULEHV�LQFOXGHV�IRX U�GLVWLQFW�7ULEHV��WKH�0RKDYH��&KHPHKXHYL��+RSL�DQG�1DYDMR��$OWKRXJK �WKH�IRXU�7ULEHV�ZKR�
VKDUH�WKH�5HVHUYDWLRQ�IXQFWLRQ�WRGD\�DV�RQH�JHR�SROLWLFDO�XQLW�� NQRZQ�DV�WKH �&RORUDGR�5LYHU�,QGLDQ�7ULEHV��HDFK�FRQWLQXHV�WR�PDLQWDLQ�DQG�REVHUYH�LWV�LQG LYLGXDO
WUDGLWLRQV��GLVWLQFW�UHOLJLRQV��DQG�FXOWXUDOO\�XQLTXH� LGHQWLWLHV��&RORUDGR�5LYHU�,QGLDQ�7ULEHV���������

7KH�&RORUDGR�5LYHU�5HVHUYDWLRQ�LV�FRPSULVHG�RI�DOPRVW���������DFUHV� ���������KD��RI�ODQG�ZLWK�����VTXDUH�PLOHV������VT�NP��LQ�$UL]RQD�DQG������VTXDUH�PLOHV�
�����VT��NP��LQ�&DOLIRUQLD��,W�DOVR�LQFOXGHV����PLOHV������NP��RI�ULYHU�VKRUHOLQH�DORQJ�WKH�&RORUDGR�5LYHU��7KH�5HVHUYDWLRQ�KROGV�VXEVWDQWLDO�VHQLRU�ZDWHU�ULJKWV�
���������DFUH �IHHW��LQ�WKH�&RORUDGR�5LYHU��ZKLFK�LV�DOPRVW�RQH�WKLUG�RI�WKH�WRWD O�DOORWPHQW�IURP�WKH�ULYHU�IRU�WKH�VWDWH�RI�$UL]RQD��7KLV�ZDWHU�LV�S UHGRPLQDQWO\�XVHG�IRU�
LUULJDWHG�IDUPLQJ�YLD�DQ�H[WHQVLYH�QHWZRUN�RI�LUULJDWLRQ�FDQDOV�WKDW�FRYHU�WKH�LUULJDEOH�ODQGV�D ORQJ�WKH
ULYHU

Reservation Acres

&RORUDGR�5LYHU �������

Management Action Areas

Fire Management Units (FMU)
RESOURCE MANAGEMENT UNIT ASSET PROTECTION UNIT

1DOI- Cost estimate should be based on proportionate agency share of the total estimated cost of the incident.  For example, 
on a Type 1 $20 million fire that is 98% FS, 1% BLM, and 1% BIA, the USFS National Director and the BLM and BIA local 
agency administrators would be the certifying officials in a jointly published WFDSS decision.  
2DOI- State/Regional Directors and National Director may delegate WFDSS approval authority as per agency policy.

*Reference -  BIA Wildland Fire and Aviation Program Management and Operations Guide (Blue Book)
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SUREDELOLWLHV��KD]DUGV��DQG�ULVN�IRU�DOO�ILUHV�H[FHHGLQJ�LQLWLDO�UHVSRQVH��,Q�DGGLWLRQ��DOO�ZLOGODQG�
ILUH�HYHQWV�ZLOO�EH�HQWHUHG�LQWR�:)'66��7KH�IROORZLQJ�'2,�$JHQF\�$GPLQLVWUDWRU�$SSURYDO�
5HTXLUHPHQWV�PXVW�EH�DGKHUHG�WR�

Wildland Fire Decision Support System (WFDSS)

Cost Estimate1 WFDSS Approval
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Mitigation Measures

Disclaimer:  
7KH�%XUHDX�RI�,QGLDQ�$IIDLUV��%,$��DWWHPSWV�WR�XVH�WKH�PRVW�FXUUHQW�DQG�FRPSOHWH�JHRVSDWLDO�GDWD�DYDLODEOH��*HRVSDWLDO�GDWD�DFFXUDF\�YDULHV�E\�WKHPH�RQ�WKH�PDSV��7KHVH�PDSV�DUH�LQWHQGHG�DV�D�
V\QRSWLF�YLHZ�RI�SUHVHQW�ODQG�DQG�ILUH�PDQDJHPHQW�FRQGLWLRQV�DV�RI�WKH�GDWH�RI�SXEOLFDWLRQ��8VLQJ�WKHVH�PDSV�RU�GDWD�IRU�RWKHU�WKDQ�WKHLU� LQWHQGHG�SXUSRVH�PD\�\LHOG� LQDFFXUDWH�RU�PLVOHDGLQJ�
UHVXOWV��7KH�%,$�UHVHUYHV�WKH�ULJKW�WR�FRUUHFW��XSGDWH�RU�PRGLI\�JHRVSDWLDO�LQSXWV�WR�WKHVH�PDSV�ZLWKRXW�QRWLILFDWLRQ��7KH�%,$�VKDOO�QRW�EH�KHOG�OLDEOH�IRU�LPSURSHU�RU�LQFRUUHFW�XVH�RI�WKH�PDSV�DQG�
GDWD�GHVFULEHG�DQG�RU�FRQWDLQHG�KHUHLQ��2WKHU� WKDQ� WKHLU�XVH�DV�DQ�H[SUHVVLRQ�RI� WKH�)LUH�0DQDJHPHQW�3ODQ� LQWHQW�DQG�SUDFWLFHV�� WKHVH�PDSV�DQG�GDWD� DUH�QRW� OHJDO�GRFXPHQWV�DQG�DUH�QRW�
LQWHQGHG�WR�EH�XVHG�DV�VXFK��7KH�LQIRUPDWLRQ�FRQWDLQHG�LQ�WKHVH�PDSV�DQG�GDWD�LV�G\QDPLF�DQG�LV�XSGDWHG�DV�QHHGHG���,W�LV�WKH�UHVSRQVLELOLW\�RI�WKH�XVHU�WR�XVH�WKH�PDSV�DQG�GDWD�DSSURSULDWHO\�
DQG�FRQVLVWHQW�ZLWKLQ�WKH�OLPLWDWLRQV�RI�JHRVSDWLDO�GDWD�LQ�JHQHUDO�DQG�WKHVH�GDWD�LQ�SDUWLFXODU��7KH�%,$�JLYHV�QR�ZDUUDQW\��H[SUHVVHG�RU�LPSOLHG��DV�WR� WKH�DFFXUDF\��UHOLDELOLW\��RU�FRPSOHWHQHVV�RI�
WKHVH�PDSV�DQG�GDWD��,W� LV�VWURQJO\�UHFRPPHQGHG�WKDW�WKHVH�PDSV�DQG�GDWD�DUH�GLUHFWO\�DFTXLUHG�IURP�WKH�%,$�DQG�QRW�LQGLUHFWO\�WKURXJK�RWKHU�VRXUFHV�ZKLFK�PD\�KDYH�FKDQJHG�WKH�PDSV�DQG�
GDWD� LQ�VRPH�ZD\�� �1R�ZDUUDQW\�H[SUHVVHG�RU� LPSOLHG� LV�PDGH�UHJDUGLQJ�WKH�XWLOLW\�RI� WKH�PDSV�DQG�GDWD�IRU�JHQHUDO�RU�VFLHQWL ILF�SXUSRVHV��QRU�VKDOO� WKH�DFW�RI�GLVWULEXWLRQ�FRQVWLWXWH�DQ\�VXFK�
ZDUUDQW\��7KLV�GLVFODLPHU�DSSOLHV�ERWK�WR�LQGLYLGXDO�XVH�RI�WKH�PDSV�DQG�GDWD�DQG�WKHLU�DJJUHJDWH�XVH�ZLWK�RWKHU�GDWD��8WLOL] LQJ�WKH�PDSV�DQG�RU�GDWD�IURP�WKLV�SDJH�LQGLFDWHV�\RXU�XQGHUVWDQGLQJ�
DQG�DFFHSWDQFH�RI�WKH�WHUPV�GHVFULEHG�DERYH��

Colorado River: Strategic Planning Map
Bureau of Indian Affairs
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Bilaga C – Intervjuguide Nationalparker 

Intervjuguide för nationalparksförvaltare  
Innan samtalet  
Läs på om Nationalparken. På http://www.sverigesnationalparker.se/park/ finns 
Nationalparksinfo om varje park. Var påläst!  

Under samtalet  
Presentera dig själv och arbetet vi gör. Det vi vill göra är att skapa ett underlag för att 
göra insatsplaner i naturmiljö och då framförallt i nationalparker.   
Vad är en insatsplan?   

En insatsplan är ett hjälpmedel för räddningstjänsten där de snabbt kan hitta rätt i olika 
verksamheter om olyckan är framme. En insatsplan kan också ge värdefull information om 
särskilda skyddsvärden inom området, och därigenom bidra till minskade kostnader vid 
olycka.   

En insatsplan tas vanligtvis fram av fastighetsägare och verksamhetsutövare, men detta är i 
allra flesta fall frivilligt. Detta kan vara ett kostnadseffektivt verktyg för att minska skador i 
händelse av olycka, samtidigt som arbetet för räddningspersonal förenklas.   
Vad är ett skyddsvärde?  

Ett skyddsvärde är något som är viktigt att skydda. Vid en olycka är skyddsvärdet något 
som är viktigt att behålla för att kunna fortsätta verksamheten. Människor är ett tydligt 
skyddsvärde men även material med ekonomisk betydelse eller stort kulturellt värde 
är skyddsmål som är viktigt att bevara.   

Frågor  
1. Kan du berätta lite allmänt om er park?  

2. Har ni några befintliga rutiner vid en nödsituation/olycka?  
a. Hanterar ni några olyckor på egen hand?   

b. Finns det dokumenterat hur insatser ska gå till?  
c. Vilka nödsituationer/olyckor är vanligast i er nationalpark?  

3. Känner du att ni har tillräckliga säkerhetsrutiner för er nationalpark?  
a. Vem ansvarar för säkerheten i parken?  

b. Arbetar ni något med risker internt?  
4. Vad anser ni vara skyddsvärt i nationalparken och varför?  

a. Vilka delar av nationalparken är av störst intresse att skydda och varför?  
5. Finns det tillgång till informationsblad för besökare av nationalparken?  

a. Finns det information i bladet om möjliga risker i nationalparken och hur är 
dessa i så fall presenterade?  

6. Har ni några befintliga riskreducerande åtgärder? T.ex. Ledmarkeringsstolpar, utsatta 
markeringar för vandringsleder.   

7. Har ni haft någon olycka där räddningstjänsten behövts?  
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8. Tror du att räddningstjänsten klarar av att genomföra en insats på ett effektivt sätt utan 
er vägledning?  

9. Har ni någon utrustning som kan vara användbar vid räddningsinsats? T.ex. fyrhjuling, 
motorsåg  

a. Är dessa tillgängliga för räddningstjänsten vid en insats?  
10. Har ni någon kontaktperson inom räddningstjänsten?  

a. Har ni någon regelbunden kontakt med dem?  
b. Genomförs några övningar i parken? Är ni i så fall delaktiga?   

11. Tror du att ni hade varit i behov av en insatsplan?  
12. (Har ni någon kontaktperson inom fjällräddningen eller kustbevakningen?)  

Efter samtalet  
Tacka så mycket för att de tog sig tid för intervjun, och förklara att studien är anonym 
men kopplad till nationalparken. Be även om att få skicka de bearbetade svaren för 
godkännande.   
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Bilaga D – Intervjuguide Räddningstjänster 

Intervjuguide för räddningstjänsten  
Under samtalet  
Presentera dig själv och arbetet vi gör. Det vi vill göra är att skapa ett underlag för att 
göra insatsplaner i naturmiljö och då framförallt i nationalparker.   

Frågor   
1. Ungefär hur ofta har ni utryckningar i nationalparken?  

2. Har ni någon kontaktperson hos nationalparken?  
3. Hur hade förvaltare för nationalparken kunnat bistå vid en räddningsinsats?  

a. Känner ni att ni är trygga med att hantera en insats utan förvaltarnas 
vägledning?  

4. Har ni någon utbildning kopplat till naturmiljöer?  
a. Genomförs samverkansövningar med nationalparker?  

5. Hur ser samarbetet med personal från nationalparkerna ut i dagsläget?  
a. Har ni någon kunskap kring vad som är skyddsvärt i parken?  

b. Har ni någon kunskap kring riskerna i parken och de vanligaste olyckorna?  
6. Har ni en insatsplan för nationalparken?  
7. Vad anser ni vara viktigt att ha med i en insatsplan?  

8. Finns det ett behov av ytterligare samarbete med nationalparksförvaltarna, exempelvis 
genomföra samverkansövningar?  

Efter samtalet  
Tacka så mycket för att de tog sig tid för intervjun, och förklara att studien är anonym 
men kopplad till nationalparken. Be även om att få skicka de bearbetade svaren för 
godkännande.   
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Bilaga E – Intervjuguide för fjällräddningen och kustbevakningen 

Intervjuguide för fjällräddningen och 
kustbevakningen 
 
Under samtalet 
Presentera dig själv och arbetet vi gör. Det vi vill göra är att skapa ett underlag för att 
göra insatsplaner i naturmiljö och då framförallt i nationalparker.  
 
Frågor 

 
1. Ungefär hur ofta har ni utryckningar i nationalparken? 

a. En gång per månad/år/3 år? 
 

2. Har ni någon kontaktperson hos nationalparken? 
 

3. Hur hade förvaltare för nationalparken kunnat bistå vid en räddningsinsats? 
a. Känner ni att ni är trygga med att hantera en insats utan förvaltarnas 

vägledning? 
 

4. Genomförs samverkansövningar med nationalparker? 
 

5. Hur ser samarbetet med personal från nationalparkerna ut i dagsläget? 

a. Har ni någon kunskap kring vad som är skyddsvärt i parken? 
b. Har ni någon kunskap kring riskerna i parken och de vanligaste olyckorna? 
 

6. Har ni en insatsplan för nationalparken? 

 
7. Vad anser ni vara viktigt att ha med i en insatsplan? 

 
8. Finns det ett behov av ytterligare samarbete med nationalparksförvaltarna, exempelvis 

genomföra samverkansövningar? 
 
 

Efter samtalet 
Tacka så mycket för att de tog sig tid för intervjun, och förklara att studien är anonym 
men kopplad till nationalparken. Be även om att få skicka de bearbetade svaren för 
godkännande.  
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Bilaga F – Insatsplan, Stenshuvuds nationalpark 
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Bilaga G – Landningskort, Stenshuvuds nationalpark 

 

FOM Part C Landningsplatser Datum: 2020-11-06
Stad

Kristianstad
ICAO-kod/GPS-namn

6SHUV
Koordinater

N55°39.33'
E014°16.21'

Namn

Stenshuvud
Höjd

Närmaste bas

KID
Radial från bas

R 159
Avstånd från bas

17  Nm
Närmaste flygplats

ESMK
Beskrivning av landingsplatsen
Gräsyta sydost om Naturum. Ytan är plan 
med god bärighet på sandig mark. 

Belysning

[Inte klassificerad]
Inflygningshjälpmedel

[Inte klassificerad]
Yta

Gräsyta
Storlek

50 x 50 m
Inflygningsriktningar

Hinder / Restriktioner
Master väster om platsen. Lågt djurstängsel öster om platsen.  Parkbänkar vid grillplats 
söder om Naturum. Bänkarna kan ibland flyttas av folk

Närmaste tankmöjlighet

ESMK
Alternativ landningsplats

Öster om platsen närmare havet. 

UNMAINTAINED COPY
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FOM Part C Landningsplatser Datum: 2020-11-06
Stad / Namn

Kristianstad / Stenshuvud
Klassificering av landingsplatsen

Approved:  [Not classified]

Public Interest Site:  [Not classified]

Hostile Environment:  [Not classified]

Congested Hostile Environment:  [Not classified]

Länskod Behov av ambulans för transport

[Inte klassificerad]
Kontaktvägar
Fredrik Ståhlberg Nationalparkschef 
Tel. 010-224 16 51 (Mobil) Tel. 0414-700 72 (Förvaltningskontor)
Rakel: 581-0623 (ISSI:581022) Rakel telefoni: 0783-89355810623
e-post: fredrik.stahlberg@lansstyrelsen.se

Bullerrestriktioner

Övrig informatation
Nationalpark – landningsförbud råder förutom vid Räddningstjänst. 
PPR krävs för landning vid andra tillfällen. 

Senaste ändring
2020-11-06 av jom@sjofartsverket.se : "Kontaktvägar"

Utkriven 2020-11-06 av jom@sjofartsverket.se

UNMAINTAINED COPY
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Bilaga H – Insatsplan, Söderåsens nationalpark 
 

 
 

 

SÖDERÅSENS 
NATIONALPARK

UPPRÄTTAD: 2020-11-01
REVIDERAD:

INSATSPLAN

INSATSPLAN SÖDERÅSENS NATIONALPARK

INSATSPLAN

SÖDERÅSENS 
NATIONALPARK

UPPRÄTTAD: 2020-11-01
REVIDERAD:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INSATSPLAN

INNEHÅLL BLAD
Symbolförteckning
Objektsinformation

1
2

Information Västra delen  3
Information Östra delen
Räddningspunkter västra delen
Räddningspunkter östra delen
Skyddsområden
Fornminnen

4
5
6
7
8
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SÖDERÅSENS 
NATIONALPARK

UPPRÄTTAD: 2020-11-01
REVIDERAD:

SYMBOLFÖRTECKNING

INSATSPLAN

SYMBOLFÖRTECKNING

1

Angreppsväg

Återsamlingsplats

Fastighet

SYMBOLER AVGRÄNSNINGAR OCH LEDER

Allmän bilväg

Nationalparksgräns

Oklar framkomlighet bil

ATV

Gå

Räddningspunkt Bom

Kommungräns

Kraftledning

Parkering/Vändplats

Mindre bilväg
Skyddsvärt område 
kategori B

Fornminnesområde

OMRÅDEN OCH PUNKTER

Skyddsvärt område 
kategori A

Specifikt 
fornlämningsobjekt

Fornminne i linje

2

Objektinformation
Söderåsen är en nationalpark med ca 400 000 besökare per år. Det finns anställd personal på plats i parken 
på vardagar under kontorstider.

Angreppsvägar (koordinater i SWEREF 99 TM):

Fastighetspunkter (koordinater i SWEREF 99 TM):

Återsamlingsplats: Vid parkeringen på Skäralid (N 6212024, E 391197 )

Ledningsplats: Ledningsplats bör placeras vid antingen Ljungbyhed flygplats eller Naturum i Skäralid 

Naturlig begränsningslinje: Inget framtaget förslag på naturlig begränsningslinje utöver bilvägar och 
sprickdalen

Kontaktinformation
Kontakt kan inte garanteras, varken dagtid eller nattetid (förutom av TiB). 

Kontaktperson 1: 
Jesper Witzell, Nationalparkschef
Telefon arbete: 010 224 17 03
Telefon privat: 076 840 10 24

Kontaktperson 2: 
Bo Davidsen, Nationalparksförvaltare
Telefon arbete: 010 224 15 05
Telefon privat: 070 546 96 59
Rakel: Söderåsen 5

Naturum: 
Bemannat dagtid
Telefon: 0435 44 21 20

TiB (tjänsteman i beredskap): 
Länsstyrelsen Skåne
Kontaktas via SOS alarm

Bommar: Alla bommar är låsta, räddningstjänsten har nyckel. Nyckel finns även hos förvaltare.

Framkörning
Vid larm inom Söderåsen nationalpark kommer resurser ifrån Söderåsen räddningstjänst och/eller Svalöv 
räddningstjänst att larmas. När de har fått larm bör de kontakta Länsstyrelsens personal på Söderåsen för att 
meddela dem om situationen. Väl på plats bör följande saker genomföras:

• Gå in på den gemensamma rakelkanalen Söderåsen 5

• De två räddningstjänsterna möts upp för att diskutera taktiken.

• Nationalparksförvaltare kan finnas tillgängliga med resurser och information. Använd vid behov. 

• Utför insatsen med hjälp av information i insatsplanen. 

Vattentillgång
Vatten får ej tas ifrån Västra Sorrödssjön.

Tillgängliga vattentag i närheten:

• Skäralidsdammen

• Odensjön

• Östra Sorrödssjön

• Öresund med helikopter

Helikopterlandningsplats
• Ljungbyhed flygplats

• Ingen bra plats i nationalparken utsatt

Resurser
På nationalparken finns följande resurser till användning:

• 3 pickuper

• 2 ATV:er

• 2 specialbyggda ATV-släp med släckutrustning

• 1 släp för ATV med slang, kyrkor, vattenpump och drivmedel

• Flertalet motorsågar

• Drivmedel

• 1 portabelt elverk

• Arbetskraft: Nationalparksförvaltarna finns oftast till förfogande med den egna utrustningen.

Utöver det kan följande resurser behövas:

• Helikopter

• Surfplatta med tillgång till internet för att få fram GIS kartor

• Skrivare för att få ut kartor i pappersform 

Skyddsvärden
• Naturum och fastigheter. Utmarkerade i karta

• Naturvärdesområde. Utmarkerade i karta. Kategori A och B. Se karta över skyddsområden

• Fornlämningar. Utmarkerade i karta. Ingen prioriteringsordning. Finns både i punktform och större 
områden. Se karta över fornlämningar

Risker
• Framkomligheten varierar mycket i området och det är ofta svårt att framföra fordon i parken. Detta kan 

bero på olika typer av hinder, men främst på grund av topografin. 

• Täckningen för mobil och rakel kan variera mycket i området. På vissa platser saknas helt täckning.

• Svårt och jobbigt att ta sig upp från eller ner i sprickdalen. 

• Skyddsområdet är det området där flest besökare rör sig. Var rädd om naturen vid insatser där. 

OBJEKTSINFORMATION

INSATSPLAN

1. Klåveröd in till Kvärk (Västerifrån) N 6210009 E 385608
2. Serpentinvägen in vid Övre Gillastig (Söderifrån) N 6209525 E 389942
3. Serpentinvägen in söder om entrén  (Öst) N 6211251 E 391622
4. Skäralidentrén väg till Kopparhatten (Nordost) N 6211937 E 391157

1. Naturum N 6211783 E 391054
2. Förvaltningskontor N 6211929 E 391094
3. Liden N 6211158 E 391242
4. Killahuset N 6210914 E 391151
5. Dahlbergs N 6209222 E 391606
6. Höja N 6210353 E 390394
7. Edvins N 6210831 E 388612

SÖDERÅSENS 
NATIONALPARK

UPPRÄTTAD: 2020-11-01
REVIDERAD:
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Viktig information
Skyddsområden för naturen 
uppdelade i kategori A 
(mörklila) och B (ljuslila). 

SKYDDSVÄRDEN 7

Viktig information
Fornminnen utmarkerade i:
• Punktform.
• Linjer.
• Områden.

FORNLÄMNINGAR 8


