
Brandskydd på UV-scoutläger 

Innan lägret 

 Lägerchefen ansvarar för att kontakt tas med räddningstjänsten i berörd kommun i god 

tid innan lägret. Diskutera bl.a. om det finns några begränsningar i användandet av 

ladan och samlingstält eller motsvarande. Meddela när lägret kommer att vara samt 

hur många deltagare som förväntas. Stäm av om räddningstjänsten har något att 

tillägga utöver vad som sägs här. 

 Gör en uppskattning så att alla tälten får plats på lägergården samt att framkomlighet 

finns för ambulans och räddningstjänst. Se vidare nedan.  

 Lägerchefen kontrollerar om eldningsförbud råder. Vid tveksamheter bör det finnas en 

planering för att klara sig utan öppen eld. 

 Lägerchefen bör se till att alla ledare får information om reglerna kring brandskydd 

innan lägret börjar. Respektive kårchef ansvarar att informationen delges till kollegor 

inom UV-scoutkåren. 

 I varje by ska det finnas minst två brandsläckare (lämpligen 6 kg pulver), minst en 

brandfilt samt minst en tunna för att kunna släcka med granruska eller motsvarande.  

 Respektive kår ansvarar för att aktuella anhöriglistor för samtliga deltagare i kåren 

finns på plats under lägret. 

 Upprätta en krisplan för att vara förberedd om en olyckshändelse eller något annat 

oförutsett skulle inträffa. 

 Se till att livräddningsutrustning finns vid ev. badplats. 

 

 

Rekommendationer för brandskydd på UV-scoutläger 

Tält 

 Minsta avstånd mellan småtält är 3 m. 

 Avstånd mellan militärtält eller andra stora tält är 5 m. 

Eldning 

 Lägerchefen meddelar om eldningsförbud råder. Vid eldningsförbud får endast sprit- 

eller gasolkök användas vid matlagning. För de kommuner i Jönköpings län finns en 

telefonsvarare som anger om eldningsförbud råder (036-16 85 22). 

 Avstånd mellan eldstad för matlagning och närmaste tält skall vara minst 10 meter. 

 I varje by bör minst två handbrandsläckare (lämpligen 6 kg pulver) och minst en 

brandfilt finnas.  

 Vid varje lägerkök ska tillgång till granruska finnas. Avstånd mellan vattentunna och 

eldstad ska ej överstiga 10 meter. 

 Varje kår bör sätta upp regler för när och hur eldning får ske. När kåren lämnar byn 

för gemensamma aktiviteter ansvarar byfogden för att elden är släckt alternativt att 

någon stannar för att övervaka elden. 

 Vid eldning vid gemensamma aktiviteter skall en utsedd eldvakt finnas. 

Eldning i militärtält 

Eldning i tälten bör endast ske i speciella fall. Då bör följande beaktas: 



 Brandvakt ska alltid finnas i tältet när eldning pågår.  

 Brandvakten ska vara vaken och påklädd och sitta vid tältöppningen och ha uppsikt 

över spisen och de sovande. 

 Brandvakten ska ha tillgång till en kniv för att vid en nödsituation kunna öppna upp 

tältduken. 

 Brandvakten ska se till att de sovande, kläder, sovsäckar, presenning eller annat 

brännbart inte kommer för nära spisen. 

 Brandvakten ska vid brand väcka de sovande, se till att alla kommer ut ur tältet och 

vid nödfall skära upp tältduken för att underlätta utrymningen. 

 Brandvakten ska vara ledare eller ledarscout. 

 Brandvakten ska hela tiden ha möjlighet att larma 112 t.ex. via mobiltelefon. 

 Hink eller liknande med vatten samt en ruska nära till hands ska finnas för att kunna 

släcka glöd som lämnar spisen. En lång ruska som når till skorstenen ska finnas 

utanför tältet. 

 Brandfarlig vara (tändvätska, bensin, gasol etc.) får inte förvaras i tältet. 

 Om möjligt tillse att skydd finns runt eldstaden så att inte några kläder, sovsäckar, 

presenning eller annat brännbart kan komma för nära eldstaden. 

 Vid användning av fotogenlampor/fotogenkaminer och liknande tänk på att behålla en 

god ventilation i tälten så att inte syrebrist uppstår.  

Bad 

 Minst en ledare per patrull ska finnas med som badvakt. Om möjligt skriv upp namnen 

på de badande.  

 Om det krävs transporter för att komma till badet är chauffören ansvarig för att 

gällande trafikregler följs. 

Samlingslokal 

 Kontrollera/tillse att aktuell lokal/tält är avsedd för de antal personer som maximalt 

kommer att vistas där. 

 Släckutrustning (lämpligen 6 kg pulver) ska finnas i lokalen/tältet. 

 Brandskyddsansvarig ska finnas på plats vid varje samling. Denne ansvarar för att 

utrymningsvägar är tillgängliga, släckutrustning finns samt kunna initiera en ev. 

utrymning av lokalen/tältet. 

 Särskilda regler kan finnas i enskilda fall. Kontrollera med respektive räddningstjänst. 

Vid en olyckshändelse 

 Rädda människor i fara. 

 Varna omgivningen. 

 Larma räddningstjänsten eller ambulansen, ring 112. 

 Samla patrullerna på uppsamlingsplatsen och rapportera till byfogden när alla är 

samlade. Byfogden rapporterar till lägerchefen. 

 Släck om du har möjlighet men ta inga risker. 

 

Systematiskt brandskyddsarbete under lägret 

Under lägret bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Nedan listas punkter som bör 

kontrolleras dagligen. Lägerchef/säkerhetschef ansvarar för kontroll 1-3. Respektive byfogde 



ansvarar för punkterna 4-6 och rapportera till lägerchef/säkerhetsansvarig vid byfogdesamling 

varje dag. 

 

 Dag 

1 

Dag 

2 

Dag 

3 

Dag 

4 

Dag 

5 

Dag 

6 

1. Brandvägar är framkomliga       

2. Allmän ordning och reda, ex inte brännbart 

material kring samlingslokalen 

      

3. Kontroll av livräddnings- 

utrustning 

      

4. Släckutrustning finns i varje by       

5. Rätt avstånd mellan tält, samt mellan tält och 

eldstad  

      

6. Alla är informerade om samtliga regler i detta 

PM. 

      

 


