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    Enligt sändlista 

 

Eldningsförbud i hela Kalmar län 

Beslut 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor och 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att 

eldningsförbud ska gälla i hela Kalmar län. Beslutet gäller från och med den 21 juni 

2019 klockan 12:00 och tills vidare, se föreskrift 08FS 2019:16.  

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet 

omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen 

(ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och 

matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och 

spridning är låg.  

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns 

särskilda skäl.  

Länsstyrelsens bedömning 

Prognos för brandrisk för perioden 2019-06-21 och framåt ger mycket hög brandrisk. 

Skogsbränder förekommer på grund av långvarig frånvaro av riklig nederbörd i 

kombination med torr väderlek. Länsstyrelsen bedömer därför att det är rimligt med 

förbud mot viss typ av eldning i Kalmar län. Länsstyrelsen har genom samverkan 

stämt av beslutet med Räddningscheferna i länets kommuner. 

Upplysningar om eldning utomhus finns på Länsstyrelsens webbplats 

www.lansstyrelsen.se/kalmar samt på kommunernas hemsidor. Här kommer även att 

lämnas information i samband med upphävandet av beslut om eldningsförbud. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
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Information 

Föreskriften kommer att kungöras på länsstyrelsens hemsida, pressmeddelande till 

länsmedia samt läsas upp i radio. 

 

 

Malin Almqvist                                    

Länsråd 

    Dan Sundström  

    Tjänsteman i beredskap 

  

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter. 

 

 

 

Bilaga 1 

Föreskrift eldningsförbud 

 

Sändlista 

Länets kommuner 

Länets räddningstjänster 

Polisen, registrator.syd@polisen.se 

Brandflyget, FFK Kalmar län, gerremohans@gmail.com 

Länsmedia 

SOS Alarm AB 

Länsstyrelsen kommunikationsenheten 

Länsstyrelsen naturskötselenheten, Erik Nordlind 

Länsstyrelsen krisberedskapsenheten 
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