Några ord från biskopen…
Det är med oro och bestörtning som jag, liksom så många andra, följer utvecklingen av den
stora branden i norra Västmanland, trakter som jag så väl känner. Det är svårt att föreställa
sig den sorg och uppgivenhet som drabbar skogsbrukare i området liksom den känsla av
overklighet som följer av att tvingas lämna sina hem på grund av branden. Men vi andra kan
nog ana något av detta.
Jag upptäcker att det utanför det drabbade området växer stor medmänsklighet och solidaritet
hos många, som på olika sätt vill bidra till någon form av trygghet i denna svåra situation.
Mina tankar och tacksamhet går också till alla dem som trots alla svårigheter gör sitt yttersta
för att begränsa och bekämpa elden. Jag uppmanar till goda tankar och förbön för dem och för
alla som på olika sätt är berörda av detta. Det är en förbön som också delas av kyrkan i våra
vänstift i andra länder.
Thomas Söderberg, Biskop i Västerås stift

Om du känner oro med anledning av branden
Många tankar och känslor väcks till liv när en så enormt stor katastrof inträffar nära oss. Om
du behöver någon att samtala med så kan församlingarna bidra med professionell personal
som finns till hands. Vänd dig till präst eller diakon i din församling.

Information om skogsbranden
(från Västerås stifts hemsida www.svenskakyrkan.se/vasterasstift)
Vi får frågor om varför skogen som nu brunnit i stiftet inte var försäkrad och med det som hänt i minne
så är det naturligtvis så att det hade varit bättre att vi haft en brandförsäkring.
Att försäkra prästlönetillgångars skog skulle kosta ungefär en halv miljon per år. Den kostnaden måste
vägas mot risken och avkastningen och då beslutade styrelsen att göra som de flesta stora
skogsägare och inte ha en försäkring på skogen. Premien på försäkringen skulle helt enkelt äta upp
för mycket av avkastningen och då kan det vara en bättre ekonomi, sett över tiden, att inte ha en
försäkring.
Ett räkneexempel: Vi antar att skogen som brunnit ner har ett värde på 10 miljoner kronor. Att försäkra
Västerås stifts skog kostar ca 0,5 miljoner per år och att det tar ca 80 år från plantering till avverkning.
Då kommer försäkringskostnaden att vara 40 miljoner, alltså fyra gånger så mycket som vi förlorade i
branden.
Vi måste komma ihåg att det som inträffat är den största skogsbranden i modern tid i Sverige, en
skogsbrand som ingen kunde förutse. Om det var ett riktigt beslut att inte ha en försäkring kommer att
analyseras av styrelsen för prästlönetillgångar.
Just nu är fokus på att få branden släckt så att människor och djur kan återvända och våra tankar går i
första hand till dem som drabbats av denna katastrof. Resten får vi återkomma till.

