Goda råd om
camping och grillning

Sommar och sol, camping och grillning. En brasa i natten
eller glödbädd för matlagning. Kontrollerad eld är trevlig.
Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker
man det?
Friluftsliv
Vana friluftsmänniskor tycker om att
göra upp eld i det fria, andra tycker om
att ta med sig ett stormkök med vindskydd för att gardera sig i fall vädret blir
dåligt. Nedan får du några tips om hur
du agerar på ett brandsäkert sätt ute i
naturen.

Öppen eld
Först och främst är det viktigt att hitta en
bra plats att elda på. Ofta finns färdiga
eldstäder i skärgården och utefter vandringsleder.
Om det inte finns ska du välja en lugn
och skyddad plats så nära vattnet som
möjligt. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten. Det är förbjudet
att elda direkt på bergshällen.
Om det blåser finns det risk för
gnistspridning. Se till att inga gnistor
kan blåsa in mot land eller mot skogen.

Släck alltid ordentligt med vatten innan
du lämnar platsen.
Kontrollera att det inte råder eldningsförbud. Vid brandriskprognos 5 får
du inte elda.

Om elden råkar sprida sig
Ring räddningstjänsten via larmnummer
112. Försök hejda elden i vindriktningen.
Använd ruskor av små granar eller enar
som kvistas av utom cirka 1 meter i toppen. Bäst är det om ruskorna kan blötas.
Piska inte på elden med stora slag, då
flyger gnistor omkring och elden tar fart.
Sopa in brinnande material mot elden,
och tryck samtidigt ruskan mot marken
så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar, och riv bort mossa framför elden.

När du ska laga mat utomhus
• Grilla aldrig och ha aldrig öppen låga i
ett tält eller förtältet till husvagnen. Ett

tält övertänds snabbt och glödande kol
och annat träbränsle ger ifrån sig giftig
koloxid.
• Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet
eller husvagnen.
• Förvara tändvätska minst tre meter från
grillen.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
• Lägg använt grillkol på avsedd, anvisad
plats. Använt bränsle från en kolgrill
kan behålla värme och glöd upp till tre
dygn.
• Häll aldrig på bränsle i fältkökets brännare innan du förvissat dig om att lågan
brunnit ut och brännaren har svalnat. I
annat fall kan bränslet i flaskan flamma
upp och du riskerar svåra brännskador.
Brännskador ska kylas med vatten,
helst tio minuter eller mer. Tar det eld i
dina kläder ska du lägga dig på marken
och rulla runt för att släcka elden.
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