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Забранено е палене на огън в цяла Даларна 

 
Екстремно сухо е и има голям риск от пожари в цяла Даларна. Поради 
това се въвежда забрана за палене на огън в цялата област. /It is 
extremely dry and very high fire risk throughout Dalarna. Therefore, there is a 
fire ban in the county. 
 
Според обласния устав винаги се издава забрана за палене на огън на 
открито, когато има опастност за пожар на степен от 4 в горите (прочети 
правилото: 20 FS 2001:48).  Днес е нивото 5Е, което е най-високото риск- 
ниво и абсолютно е забранено паленето на огън на открито.   

 
На правилото има някои изключения: 
1.   Ползване на одобрена скара, в собственния двор, е разрешено 
въпреки забраната. 
2.   Ползване на скара на място одобрено от общинския шеф на 
спасителната служба е разрешено въпреки забраната. Разрешение за 
това се получава от Общината. 
3.   Областного управлението преценява, че използването на уреди за 
печене на открито: като печка на газ и гасол, през време на престой в 
кампинг, също не е забранено. Областното правление изисква голяма 
предпазливост. Опасноста според обстоятелствата е екстремна и 
средствата, днес, са много ограничени. 
 
При исползване на газолгрил и подобно Областното Управление 
препоръчва следното: 

 
*  Не трябва да има огнеопасна течност от външната страна на    грила 

и той трябва да бъде поставен на сигурно място и да стои стабилно.Най-
добре е грила да бъде поставен върху поставка, която не може да хване 
огън, те. да бъде вурху камениста почва или основа без вегетация. 
*  Освен това трябва да има екстра вода близо до мястото, така че ако 
нещо се запали веднага да може да се изгаси. Най-добре е да се готви 
близо до някой поток, езеро или подобно място където има вода. 
*  Преди да се напусне мястото трябва да сте напълно сигурни, че няма 
опасност пожар да се развие след като вече сте използвали грила. 
Земята под грила трябва да се е изстудила и не трябва да има следи от 
пушък, така че огън отново да се развие след готвенето. 


