
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Polis och fjällräddning efterlyser lavinprognoser  
 

Fjällturister i Sverige saknar relevant information om lavinfara när de vistas i svenska fjällområdet. 
Detsamma gäller polis, fjällräddare, naturbevakare och meteorologer. Det är yrkesgrupper som idag förser 
allmänheten med uppgifter om lavinfara, och i vissa fall utför arbete i lavinriskområden i fjällmiljö. 
 
– Just de här yrkesgrupperna efterlyser formella lavinprognoser för att kunna kommunicera lavininformation 
till allmänheten och för att kunna hantera risker i det egna arbetet i fjällmiljö, säger Stefan Mårtensson, 
lavinforskare vid Luleå tekniska universitet. 
 
På uppdrag åt regeringen har Luleå tekniska universitet utrett vilket behov som finns av sytematiska 
lavinprognoser i Sverige. Några sådana finns inte i Sverige idag. Det är dock något som olika myndigheter och 
organisationer har efterlyst i Sverige i sjuttio år. Den svenska allmänheten som vistas i fjällen får i dag 
information om lavinfara från en mängd aktörer som polis, fjällräddning, naturbevakare, guider, hotell- och 
restauranganställda och skoteruthyrare. Ingen av de yrkesgrupperna har formellt ansvar att förmedla lavinfara. 
 

– Den information som kanske når allmänheten är idag av tvivelaktig kvalitet och relevans. Fjällturister 
och de som jobbar i fjällen måste själva leta reda på information, själva bedöma om den är riktig och 
aktuell. Det är förstås inte rimligt att var och en ska behöva tvingas bli sin egen lyckas lavinexpert i 
dagens Sverige. 
 

I utredningen till regeringen visar Luleå tekniska universitet vidare att bara en av fem fjällturister anser att det 
är enkelt att hitta relevant information om laviner när de befinner sig i svenska fjällkedjan. De flesta fjällturister 
använder även i hög grad sig själva, vänner eller bekanta när de ska bedöma lavinfara.  Det är dock en kunskap 
som enligt forskningen tar lång tid att bygga upp. 
 

– Det är mycket få som själva kan bedöma lavinfaran och det är frågan om någon av oss klarar det vid 
alla tillfällen, säger Stefan Mårtensson. 

 
Den viktigaste officiella källan fjällturister använder sig av är Svenska liftanläggningars organisations (SLAO:s) 
lavinfaror som gäller för små områden nära liftarna eller SMHI:s väderprognoser. 
 

– Ingen av de källorna är lätta att använda när folk ska bestämma var, när och hur de ska visats i fjällen 
och hur de ska förhålla sig till lavinfara. Det är information som i de flesta bergsländer förmedlas via en 
lavinprognos. Ovanan att söka och anpassa sig efter officiell lavininformation kan vara en orsak till att 
svenskar varit överrepresenterade i lavinolyckor i andra länder, säger Stefan Mårtensson.  
 
Kontakt: Stefan Mårtensson, forskare vid Luleå tekniska universitet 0920-49 14 23 
stefan.martensson@ltu.se Katarina Karlsson, presskontakt 072 727 45 60 katarina.karlsson@ltu.se 
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