
 
 
 
 
 

 

ELDNINGSFÖRESKRIFTER I SKOG OCH MARK FÖR 
BESÖKARE 

 
 

ANVÄND GÄRNA EN MINUT ELLER TVÅ FÖR ATT LÄSA IGENOM DESSA FÖRESKRIFTER 
 
 
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till Portugal, en av de soligaste och varmaste platserna i Europa! 
 
Men visste ni att varje års skogsbränder orsakar enorma skador i vårt landskap, dessutom utsätter 
människor och brandsoldater för stora risker? Många av dessa bränder är orsakade av slarv 
och kunde ha undvikits. 
 
Vare sig ni vistas i skog och mark, eller bor i husvagn, tältar eller promenerar,cykelsemester, grillar, 
använder fyrhjulingar etc., så se till att ni har en SÄKER  semester. 
 
Mellan den 22 juni och den 30 september (den kritiska perioden) eller utom denna period 
om brandrisken är ”mycket stor” eller ”extremt stor” (info finns att få dagligen på www.ipma.pt, 
så är det FÖRBJUDET ATT: 

  
• Tända eldar för trevnadens skull 
• Att använda bensin, tändstickor,gas eller andra farliga material för antändning 
• eller för att preparera måltider 
• Bränna vegetation som är huggen och staplad 
• Använda varmluftsballonger eller andra typer av fyrverkerier 
• Att röka eller använda tändare i skogen 

 
För husvagnar och husbilar rekommenderar vi att ni har första-hjälpenlåda, skumsläckare, rök-och 
koloxidmätare och även kontrollera gasslangar och vattenlås. Campa endast på anvisade platser. 
 

OM NI SKULLE UPPTÄCKA EN SKOGSBRAND 
 
Om ni är nära eller i fara, ta skydd och ring Emergency Number 112 
Om ni är utom fara kan ni: 
 

• Försöka släcka branden med spadar, vattenslangar eller grenar 
• Stör ej brandsoldaterna utan följ deras instruktioner 
• Flytta bilen så att den ej står i vägen för eldsvådan och för brandbilar 
• Meddela myndigheterna om ni noterat någon som uppträder misstänkt 

 
VILL NI RAPPORTERA EN ELDSVÅDA ELLER OM NI BEHÖVER LÄKARHJÄLP, RING  112! 
 
 

SAFE COMMUNITIES PORTUGAL 
Informationskälla The Portuguese National Authority for Civil Protection - Civilförsvarsmyndigheten 

önskar er en säker och härlig semester! 
 

www.safecommunitiesportugal.com           www.prociv.pt 

http://www.ipma.pt/
http://www.safecommunitiesportugal.com/

