Referanse [1]: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni
2002 nr 20.

Driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark på Agder
(Aust- og Vest-Agder)
I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av
skogmark uten tillatelse fra brannvesenet.
På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren meget stor de fleste stedene på
Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder satt driftsbegrensning på aktivitet i skog
og utmark.
Denne driftsbegrensning gjelder all aktivitet i skogmark så som; skogsdrift, linjearbeid kraft
og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av
jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen aktivitet som kan medføre brann.
Brannsjefene på Agder1 har i dag med hjemmel i [1] lagt ned følgende begrensninger for
drift i skogene på Agder:
Før eventuell dispensasjon gis skal det utarbeides en ROS-analyse på aktiviteten som skal
gjennomføres i forhold til skogbrann.
Brannsjefene presiserer at den enkelte fremdeles er ansvarlig for arbeidet og skal fortløpende
vurdere om det er forsvarlig å drive aktivitet på stedet. Ved spørsmål til driftsbegrensingen /
dispensasjon skal du kontakte ditt lokale brannvesen.
Driftsbegrensningen gjøres gjeldende umiddelbart og inntil driftsbegrensningen
oppheves eller skjerpes, dette vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider.
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Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR)
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Setesdal brannvesen IKS (SBV)
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