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Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af
halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
Med e-mail af 9. februar 2012 har Beredskabsstyrelsen fremsendt ovennævnte bekendtgørelsesudkast med anmodning om Dansk Skovforenings eventuelle bemærkninger senest den 23. februar 2012.
Skovforeningen har den 4. januar 2011 afgivet bemærkninger til et af Beredskabsstyrelsen
tidligere udarbejdet udkast, ligesom foreningen har deltaget i et møde med Beredskabsstyrelsen den 27. juni 2011 herom.
Forud for udarbejdelsen af den gældende bekendtgørelse deltog Beredskabsstyrelsen i en
besigtigelse i skoven, hvor de særlige forhold omkring afbrænding af hugstaffald blev forevist.
De praktiske forhold omkring afbrænding af hugstaffald førte til, at de gældende regler for
afbrænding af halm, hvorefter afbrændingen skal være afsluttet senest 1 time efter solnedgang ikke kunne eller skulle være gældende for afbrænding af hugstaffald. Undtagelsen var begrundet i, at hugstaffald i skovbruget brænder i lang tid og ikke vil kunne slukkes
for at blive genoptaget den følgende dag.

Skovforeningen noterer sig med tilfredshed, at der i det fremsendte udkast ikke er bestemmelser om, at afbrænding af hugstaffald skal være slukket senest ved solnedgang.
Men Skovforeningen er ikke enig i formuleringen af den foreslåede § 7, idet denne bestemmelse nu er overført til afsnittet om generelle bestemmelser gældende for alle former
for afbrænding og bål.
Opsyn ved afbrænding af hugstaffald er ikke praktisk mulig endsige nødvendig indtil ild og
gløder er slukket. Foreningen er opmærksom på eftersætningen ”….slukket på en måde,
så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstå en brand.”
Men kravet om at der skal være opsyn indtil ild og gløder er slukket er for absolut.
Skovforeningen foreslår derfor, at der i den generelle bestemmelse i § 7 foretages en tilføjelse: ”…..at der efterfølgende opstår en brand jf. dog § 14, stk. 4”
Skovforeningen forslår som følge heraf indført en ny bestemmelse i § 14 med følgende
ordlyd: ”Stk. 4. Afbrænding skal ske under opsyn så længe der kan være risiko for,
at ilden kan sprede sig.”
Skovforeningen har ikke yderligere bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet, herunder til
afstandskrav m.m.
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