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Länsstyrelsen 

 

 

 

Eldningsförbud i Kronobergs län 

Beslut 
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om 

skydd mot olyckor att för begränsat geografiskt område 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 24 juni 2022 kl 12.00 tills Länsstyrelsen 

upphäver föreskriften.   

 

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen. 

 

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 

FWI-index 4 vilket innebär stor brandrisk i skog och mark. Samtidigt pågår 

bränsleupptorkning med ökande värden och väderprognosen lovar varmt och 

torrt väder under överskådlig tid. 
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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 23 juni 2022 haft samråd med länets räddningstjänster 

vilka ställer sig bakom ett beslut om eldningsförbud. 

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. 

 

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 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsråd Malin Almqvist med handläggare Tomas 

Carlén som föredragande. Medverkande i beslutet har även varit 

chefsjurist Louise Jeppson och försvarsdirektör Max Hector. 

 

  


