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De vattenbombande Bombardier-planen som brukar attackera brandhärdarna tre och tre är 
en verklig välsignelse för den hårt arbetade brandpersonalen på marken. Men flygningarna är 
definitivt inte riskfria. I juli i år dödsstörtade en pilot med sitt flygplan under släckningsarbete.

Många stränder i Provence har många gånger varit räddningen för stressade invånare och 
turister medan lågorna stundtals okontrollerat drar fram vid horisonten.

Plantera rätt träd
Mera exakt handlar ofta de ökande an-
talet bränder om att värmen stundtals 
nått över 45 grader. Vilket förvandlar 
snustorra växter och träd till utmärkt 
bränsle för att få lågorna att sprida sig 
och verkligen bekräftar begreppet löp-
eld. Husägares förkärlek till att plante-
ra häckar, cederträd och cypresser kan 
vara förödande när lågorna drar fram. 
Franska myndigheter går nu ut i breda 
informationskampanjer för att tala om 
vilka växter och träd man ska avhålla sig 
ifrån att ha i trädgården. 

Klart är att skogsbränderna är mer om-
fattande än vad allmänheten tror. Offi-
ciella siffror visar att 2017 var det hela 4 
000 skogsbränder som rasade runt om i 
Frankrike och sammanlagt 25 000 hek-
tar eldhärjades.  

Motsvarar 36 000 fotbollsplaner  
Dock har vi tack och lov inte tvingats 
återuppleva katastrofsommaren 2003 
då 61 000 hektar blev lågornas rov i söd-
ra Frankrike. 

Som jämförelse omfattade den enorma 
skogsbranden i Härjedalen i fjol ungefär 
25 000 hektar vilket motsvarar ungefär 
36 000 fotbollsplaner. En hektar mot-
svarar 10 000 kvadratmeter.

Alla dessa bränder orsakar naturligt-
vis massevakueringar av människor i 
tiotusental och som ju oftast befinner 
sig i områden som befolkningsmässigt 
kan ha tredubblats under semester-
tider. Det kan också betyda att vägar 
korkar igen med undanflyende bil-

I slutet av århundradet förutspår 
franska meteorologer temperatur på 
uppåt 50 grader, vilket för tankarna 
till Mellanöstern. 

En annan aspekt som oroar myndig-
heterna är att folk är så omedvetna 
om vad de ska göra om en brand slår 
till. En mätning från franska IFOP 
visar att hela 78 procent av de till-
frågade var helt ovetande. Det finns 
en hel del enkla regler om branden 
slår till:

Skaffa pump till poolen 
Håll rent från skräp på tomten. Blir 
brandröken jobbig så andas genom en 
blöt trasa. Bär inte syntetkläder utan 
istället skyddande plagg i exempelvis 
bomull. Har du en swimmingpool så 
skaffa en pump för att snabbt kunna 
spruta och släcka med det vattnet.  
Blir du överraskad av lågor och rök 
under bilkörning så gå inte ut utan 
stanna kvar inne i bilen.  

-Vi har skapat en myt av att välfärds-
staten helt enkelt kan stoppa kata-
strofer från att inträffa, sa nyligen den 
franske historikern Emmanuel Gar-
nier till tidningen Le Parisien. 

Och som tillade att människor drab-
bas av ”selektiv minnesförlust” när 
det gäller tidigare dödliga skogsbrän-
der. De negativa konsekvenserna 
glöms eller förbleknar. 

En väldigt vanlig mänsklig företeelse 
så klart. Men som kan bli förödande 
för oss alla.

karavaner och gör det svårt för släck-
ningsfordonen att ta sig fram. 

EU uppskattade brandskadorna under 
2016 för alla de 28 medlemsländerna, 
till över 10 miljarder euro. EU har för 
övrigt inrättat en gränsöverskridan-
de flygande brandkår under namnet 
RescEU som har sju vattenbombplan 

och sex helikoptrar till sitt förfogan-
de. Och som drabbade områden kan 
rekvirera.

Riskzonerna blir större 
Météo France visar med sina prognos-
modeller att skogsbrändernas omfatt-
ning troligtvis blir större i framtiden. 
Runt 2040 uppskattar experterna att 
38 procent av vegetationsområdena 
i Frankrike är i riskzonen för skogs-
bränder. Och 2060 har det ökat till 59 
procent.  

Rädsla och frustration inför återkommande skogsbränder tar på psyket. Det är många människor som aldrig riktigt vågar koppla av. Tyvärr 
pekar det hela åt fel håll. Brandrisken ökar och experterna menar att riskperioden inte längre handlar om tre utan om sex månader om året.

”Brandsäsongen” i södra Frankri-
ke närmar sig sitt slut. 

I år har den inte varit lika om-
fattande och förödande som ex-
empelvis 2017. 

Men brandexperterna är oroli-
ga och har ökat riskperioden från 
tre till sex månader per år.

Dessa ständiga
skogsbränder…

Det mest dramatiska som Syd-
frankrike varit utsatt för i som-
mar är de omfattande skogs-

bränderna i departementet Gard (Oc-
citanien) nära Générac i slutet av juni, 
men även i slutet av juli. Mer än 1 000 
hektar mark blev lågornas rov med-
an sammanlagt 550 brandmän med 
180 fordon försökte få lågorna under 
kontroll. Ett 15-tal brandmän skada-
des under släckningsarbetet. En pilot i 
sitt vattensläppande bombardier-plan 
dödsstörtade under utryckning. 

15 års fängelse
Mycket pekar på att de här bränderna 
var anlagda och misstänkta är gripna. 
Det har föranlett inrikesminister Chris-
tophe Castaner att på Twitter poängte-
ra att straffet för anlagda skogsbränder 
kan ge upp till 15 års fängelse.

Det finns ju statistik på det mesta och 
Frankrikes skogsägarförbund har listat 
32 av landets 101 departement och fem 
regioner som varande mest i farozonen. 
Det gäller Auvergne-Rhone-Alpes, Cor-
se, Occitanie, Nouvelle Aquitaine och 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Särskilt de 
starka mistralvindarna som drar in över 
Var gör området extra känsligt.  

Av landets ungefär 36 000 kommuner 
klassas 6 000 som att ligga i skogs-
brandshotade områden. Tre fjärdede-
lar av dessa kommuner finns i södra 
Frankrike. 

Sprider sig norrut 
Klart är också att skogsbränder i 
takt med de högre temperaturer-
na och allt mindre regn sprider sig 
norrut över landet. En skogsbrand i 
Bretagne i maj var väldigt överras-
kande. Likaså en stor skogsbrand på 
Korsika i februari. 

Man ska veta att 90 procent av 
skogsbränderna orsakas av männ-
iskan. Endera genom slarv eller py-
romani. Nedtrampade eller slängda 
cigarettfimpar som fortfarande glö-
der är en vanlig brandorsak. En hel 
del av oss kanske har upplevt plöts-
liga stopp eller långa bilköer på mo-
torvägen när utryckande brandkår 
fått släcka någon uppblossad brand 
i mittrenen orsakad av en utslängd 
fimp. Andra vanliga orsaker är gnis-
tor från ett arbetsredskap eller slarv 
med utegrillen. 
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