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Ophævelse af afbrændingsforbud i Hedensted og Horsens kommuner
Sydøstjyllands Brandvæsen udstedte den 3. juli 2018 et afbrændingsforbud gældende for Hedensted og Horsens kommuner. Afbrændingsforbuddet blev efterfølgende opdateret den 11. juli 2018.
De seneste dages nedbør afløser en meget lang periode med tørt og solrigt vejr. Udsigten til mere
regn i den kommende uge indikerer desuden et vejrskifte til mere ”normalt” dansk sommervejr.
Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, ophæves afbrændingsforbuddet
derfor med virkning fra og med den 13. august 2018 kl. 17.00.
Uagtet at afbrændingsforbuddet nu ophæves skal vi opfordre til, at der fortsat udvises forsigtighed
og omtanke ved anvendelse af åben ild i naturen. Det samme gælder for apparater, der generer
varme, og som anvendes i nærheden af brandbar vegetation.
Vær generelt opmærksom på de gældende regler* og særlige forsigtighedsbestemmelser for at
undgå, at kontrolleret brug af ild/varme medfører, at brande kan opstå og sprede sig ukontrolleret
til omgivelserne. Flere steder er der endvidere decideret forbud mod brug af åben ild og afbrænding. Det gælder eksempelvis i skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer.
•
•
•
•
•

Hold afstand til brændbar vegetation
Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke
Hold altid ild og gløder under opsyn
Hav slukningsmidler i nærheden (vandkande, haveslange, håndildslukker mv.)
Sluk sidste glød før du forlader stedet

Hvis uheldet alligevel er ude og du har brug for akut hjælp: RING 1-1-2
Installer med fordel ”112app”, og brug den hvis du befinder dig i en situation, hvor du har brug for
hjælp, og ikke kender den præcise adresse. ”112app” sender dine positionsoplysninger, så snart
du ringer op med den til alarmcentralen. Det hjælper os, når vi skal hjælpe dig.
Bliv rolig i røret – brandvæsenet er på vej! Få sekunder efter du har ringet op til alarmcentralen, er
vi alarmeret og på vej. Operatøren vi ofte fortsætte med at stille dig spørgsmål, som kan være vigtige oplysninger til os. Det vil også være en stor hjælp for os, hvis der er en person på stedet, der
tager imod brandvæsenet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sydøstjyllands Brandvæsen, Forebyggelse, på tlf. 7629 2770,
eller via mail mail@sojbv.dk
* Regler og vejledninger ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder mv. kan findes her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/forsigtighed/Pages/forsigtighed.aspx

