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Højsæson for naturbrande: Gode råd til at undgå brand
Antallet af naturbrande topper i sommerhalvåret. Her er en række gode råd
til at undgå brand, når du færdes i naturen og arbejder i haven.
Foråret er over os med sol og varme, og mange begiver sig ud i haven og
naturen for at nyde det gode vejr. Men selv om vi lige er kommet ud af de
våde vintermåneder, er brandfaren stor. Fra april til september rykker brandvæsenet ud i gennemsnit 197 gange om måneden til brande i naturen. Det er
næsten fire gange så mange som gennemsnittet i årets øvrige måneder.
Vegetationen er tør i foråret
En af årsagerne til de mange naturbrande er, at det døde, tørre løv, som har
overvintret i naturen, nemt kan antændes af eksempelvis gnister fra et bål,
cigaretskodder eller ukrudtsbrændere.
Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at antallet af brande, hvor brandårsagen er
ukrudtsbrændere, i 2016 var over 250 (København og Frederiksberg er ikke
med i opgørelsen), hvilket er det højeste de seneste fem år. Gennemsnittet
for perioden 2012-2016 var til sammenligning 223.
Gode råd til at undgå naturbrande
•
•
•
•
•
•

Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål eller grill
Tænd aldrig bål hvis det blæser meget eller er meget tørt
Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig
Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden
Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet
Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen

Sikker brug af ukrudtsbrænder
•
•

Ukrudtsbrænderen skal være DG-mærket
Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
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•
•
•
•
•

Hav en vandslange eller andet tæt på, som du kan slukke en eventuel
brand med
Husk god afstand til bygninger, biler og hække
Tjek efter, at du ikke efterlader gløder, når du er færdig
Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder
Afmonter gasbeholderen efter brug og gem brænderen væk, så børn ikke
får fingre i den

Hvis uheldet er ude – ring 1-1-2

Du kan finde råd og regler om grill, bål og ukrudtsbrændere på vores
hjemmeside http://beros.dk/download_vejl.asp.
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