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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger samt vejledning 
hertil 

Med e-mail af 3. november 2014 fremsendte Beredskabsstyrelsen ovennævnte, idet styrelsen an-
modede om Skovforeningens eventuelle bemærkninger hertil senest den 1. december 2014 kl. 
12.00. 
 
Skovforeningen har adskillige gange været inddraget i arbejdet med tidligere bekendtgørelser, 
hvorunder foreningen har redegjort for de helt særlige forudsætninger, der er gældende i forbin-
delse med afbrænding af hugstaffald i skovene. 
 
Skovforeningen finder at høringsudkastet med tilhørende vejledning på udmærket måde lever op 
til ønskerne til forenkling og lettere forståelige regler end tidligere regelsæt. 
 

Skovforeningen har gennem årene altid lagt betydelig vægt på to forhold i forbindelse med af-
brænding af hugstaffald, der er helt afgørende for afbrænding af hugstaffald i praksis: 
 

1. Afbrænding af hugstaffald kan ikke i alle situationer være slukket ved solnedgang 
2. Det er ikke nødvendigt med konstant opsyn indtil de sidste flammer og gløder er slukkede 

 
Skovforeningen anser – under nedennævnte forudsætninger - ovennævnte to forhold er opfyldte, 
idet 
 

 nr. 1 at anses for opfyldt, idet kravet om, at afbrænding skal må finde sted mellem solop-
gang og solnedgang kun er gældende for afbrænding af halm og lignende, jf. bekendtgørel-
sesudkastets § 6, stk. 1, nr. 3 § 6, stk. 4 

 

 M.h.t. pkt. 2 er det som noget nyt i forslaget til § 4, stk. 1 indført en bestemmelse om, at 
afbrændingen skal ske under ”passende opsyn”. Sammenholdt med vejledningsudkastets 
bemærkninger til denne formulering, går Skovforeningen ud fra, at dette punkt ligeledes er 
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opfyldt, idet der i vejledningen til bestemmelsen om begrebet ”passende opsyn” er anført 
følgende: ”Hvad der ligger i begrebet passende opsyn, og hvor tæt dette skal være, må vur-
deres i hvert enkelt tilfælde.” 

 
Skovforeningen går derfor i dette høringssvar ud fra, at opsynet ikke skal være konstant og 
til stede indtil alle flammer og gløder er slukkede, idet kravet blot er, at det passende opsyn 
skal administreres på en sådan måde, at dette skal sikre, at der ikke efterfølgende kan op-
stå en brand, jf. udkastets § 4, stk. 1. 

 
Skovforeningen kan derfor støtte det fremsendte udkast til bekendtgørelse og vejledning i den 
fremsendte form. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Hans M. Hedegaard 


