
TA VARE PÅ DET DU ER GLAD I
– BESKYTT SKOGEN 

MOT BRANN

VI ER OGSÅ SKOGENS 
BRANNVOKTERE

HILSEN SKOGENSBRANNVOKTERE.NO

Kontakt: Koordinator Kim-Erik Holm, post@skogbrand.no, skogensbrannvoktere.no



1.
 
BLI EN SKOGENS BRANNVOKTER

Skogens brannvoktere er glade i skogen og vi beskytter den 
mot brann. Skogens brannvoktere kan være en person, en 
bedrift eller en organisasjon. Du som er glad i å bruke skogen, 
vi trenger deg til å spre riktig kunnskap om bruk av ild og grill 
i skogen. Flere hundre voksne og barn er utnevnt til Skogens 
brannvoktere, vi trenger flere. 

Bli en Skogens brannvokter! 

2.
 
VÆR VARSOM MED BRUK AV ILD

Risikoen for å starte en brann er normalt størst på våren eller i 
andre perioder med varmt vær og lite nedbør, ni av ti branner 
skyldes menneskelig aktivitet. Åpen ild i skog og mark er 
forbudt i perioden 15. april til 15. september. 

Godkjente bålplasser kan i utgangspunktet brukes hele året. 
Når du tenner bål, sørg for at bålet er trygt plassert unna brenn-
bart materiale. Rikelige mengder vann tilgjengelig er viktig. 
Ha alltid tilsyn med bålet og forlat det aldri før det er skikkelig 
slukket. Dersom det er stor skogbrannfare kan kommunen 
innføre totalt bålforbud når som helst på året. 

3.
 
DET BRENNER – HVA GJØR DU?

Hvis du oppdager en skogbrann bør du følge disse rådene.

• Sørg for at barn og turfølget er i sikkerhet

• Ring brannvesenet 110

• Start slukningsarbeidet hvis det er mulig

• Bruk gjerne en lang bjørkekvist som du feier brannen tilbake 
mot brannområdet. Slå ikke mot flammene.

• Sørg for vakthold og tilstrekkelig etterslokking

4.
 
GOD TURMAT BEHØVER IKKE GRILLES!

Det finnes mye deilig turmat du kan lage uten bål eller grill. 
På skogensbrannvoktere.no har vi samlet inspirasjon til slik 
turmat. Hvis du ønsker varm turmat er kokeapparater og 
bærbare gassgriller alternativet til bål og engangsgrill. 


