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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för 
en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

Skogsbränder slår rekord i kostnader
 

När Länsförsäkringar summerar 2018 års kostnader för naturskador sticker sommarens 
skogsbränder ut. Normalt står stormskador, översvämningar, åska, snötryck och frysskador 
för de största kostnaderna.  
– 2018 års nota för extrema väderhändelser landar på 712 miljoner, att jämföra med ett snitt på 
610 miljoner för de senaste tio åren, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på 
Länsförsäkringar.  

Samhällets totala kostnader för skogsbränderna 2018 är ännu inte sammanställda. Bränderna i 

Västmanland 2014 där drygt 14 000 hektar eldhärjades slutade på en miljardnota, sommaren 2018 

brann 25 000 hektar. En större andel skog var försäkrad i Länsförsäkringar i de områden som brann 

2014 och kostnaderna för länsförsäkringsgruppen var därför större än för 2018 års skogsbränder.  

Internationellt blev skogsbrand för första gången den mest kostsamma händelsen 2018 och tog sig för 

andra gången in på topp tio-listan för de största naturskadehändelserna sett till ekonomiska förluster - 

allt enligt riskkonsultföretaget Aons årliga rapport. Camp Fire i Kalifornien är på första plats; 62 000 

hektar brann upp med 15 miljarder USD i ekonomiska förluster och 86 dödsfall. 

 

 

Diagram: Länsförsäkringars kostnader för naturskador 

– Normalt är det orkaner och översvämningar, samt vissa år jordbävningar, som tar sig in på den 

internationella topp-tio-listan, säger Johan Litsmark. I Sverige hade vi tur på flera sätt. Inga 

människoliv gick till spillo i bränderna, och väldigt få byggnader och hus drabbades.  

Aons statistik visar att det inte något tidigare år under perioden1980-2018 varit mindre områden i EU 

som har brunnit än 2018. 
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– Det var en historiskt lugn period i Europa, vilket innebar att ett stort antal länder kunde sätta in stora 

resurser i de svenska skogsbränderna. Man kan undra vad som hade hänt om EUs 

brandbekämpningsplan och andra resurser hade behövts i andra länder, säger Johan Litsmark.  

Händelsen väcker insikten om att Sverige behöver utöka sin beredskap framöver och vässa samarbeten 

mellan aktörer inom räddningstjänsten och de olika brandförsvarsorganisationerna. Riskerna för 

omfattande skogsbränder ökar med fastlåsta väderlägen som ger långvarig torka och hetta.  

– Skadegörare i skog är en uppseglande riskfaktor nu när förra årets torka lämnat efter sig många 

stressade granbestånd. Granbarkborren är designad att lokalisera den typen av granar på långt håll och 

går till angrepp på stora områden, något som försvåras av den monokultur som präglar svensk 

skogsplantering, säger Johan Litsmark. 

Sammantaget innebär klimatförändringarna stora utmaningar för Sverige och övriga länder. Samhället 

behöver lägga mer fokus på klimatanpassning och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling.   
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