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Länsstyrelsen Kronoberg

ELDNINGSFÖRBUD I KRONOBERGS LÄN
BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor att för hela Kronobergs län gäller följande:
1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning eller annan bränning med
fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar
inte grillning och matlagning vid fasta grillplatser utformade så att faran för
antändning och spridning är låg. Detta innebär att det till exempel är tillåtet med
grillning med kol eller gas på en fastighets tomt.
2 § Förbudet gäller från och med den 12 juni 2021 kl. 08:00 fram tills
Länsstyrelsen upphäver föreskriften.
3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
4 § Naturvårdsbränning i syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden är tillåtet
om kriterier i bilaga 1 är uppfyllda.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Enligt SMHI:s särskilda prognoser för brandrisk i skog och mark samt allmän
väderleksprognos kommer brandrisken den närmaste tiden att uppnå minst FWIindex 4 vilket innebär stor brandrisk i skog och mark. Samtidigt pågår
bränsleupptorkning med ökande värden och väderprognosen lovar torrt väder
kommande vecka.
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www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden i länet och
prognoser att risken för brand och brandspridning i skog och mark är så hög att
ett eldningsförbud är nödvändigt. Länsstyrelsen har 2021-06-11 haft samråd med
länets räddningstjänster vilka ställer sig bakom ett beslut om eldningsförbud.
Beslutet har sammanfattningsvis fattats utifrån en bedömning av följande
parametrar:
• SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos (FWI och HBV värden)
• Väderleksprognos
• Förekomst av och risk för blixtnedslag
• Samråd med länets räddningstjänster
• Social närvaro i naturen
• Övriga omständigheter

BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
En länsstyrelse och en kommun får enligt 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.
Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller
när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I
brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning
eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av
sådana föreskrifter.

KONSEKVENSUTREDNING
Länsstyrelsen bedömer, i enlighet med 5 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, att det mot bakgrund av den aktuella
föreskriftens karaktär saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning.

INFORMATION
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av landshövding Maria Arnholm med handläggare Tomas
Carlén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsjurist Liisa
Sund och försvarsdirektör Max Hector medverkat.
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
BILAGOR
Bilaga 1 - Villkor för undantag från eldningsförbud för naturvårdsbränning
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BILAGA 1 - VILLKOR FÖR UNDANTAG FRÅN
ELDNINGSFÖRBUD FÖR NATURVÅRDSBRÄNNING

Naturvårdsbränning i syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden är tillåtet
när eldningsförbud råder om nedanstående villkor är uppfyllda.
°

Naturvårdsbränningen ska föranmälas till räddningstjänsten i aktuell
kommun minst en (1) vecka innan planerad bränning.

°

Till föranmälan ska bifogas en bränningsplan för området där det framgår
hur bränningen ska genomföras, inklusive en redovisning av
förberedelser, resurser i form av utrustning och personal, samt hur en
eventuell smitning är tänkt att hanteras.

°

Den som utför naturvårdsbränningen ska inneha den kompetens,
erfarenhet och resurser som krävs för uppdraget.

°

Bränningen ska genomföras enligt bränningsplanen.

°

Den som utför naturvårdsbränningen ska tillse att allmänheten och andra
berörda informeras på lämpligt sätt.

°

Kommunikation med räddningstjänsten och SOS Alarm ska ske innan
tändning.

°

Efterbevakning ska ske i minst tre (3) dygn efter senast synliga rök.
Räddningstjänsten ska meddelas när efterbevakningen avslutas.

°

En förutsättning för beviljande av naturvårdsbränning är att
väderförhållandena ska ligga inom de absoluta gränsvärden som framgår
av tabellen nedan.

°

Värdena ska mätas upp i fält på den aktuella platsen. Innan tändning ska
bedömning göras av sannolikheten att väderförhållandena kommer att
ligga inom gränsvärdena under hela bränningen.

°

Mätningar ska ske kontinuerligt under bränningen. Det finns fler faktorer
och gränsvärden som kan användas som riktvärden, och det är
nödvändigt att den som ska genomföra bränningen har kunskap om
betydelsen av dessa.
Faktor

Gränsvärde

RH (relativ luftfuktighet)

>30 %

Vindhastighet

1–6 m/s i medelvind, inte över
8 m/s i byarna.
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