
TILLATELSE  TIL BÅLBRENNING I FJORDA 
(Dispensasjon fra generelt forbud i perioder hvor bruk av åpen ild er forsvarlig)

I perioden 15. april-15. september er det i Norge generelt forbudt å bruke åpen 
ild i skog og utmark. Denne tillatelse er en dispensasjon fra forbudet for Fjorda 
området i perioder hvor det ikke er skogbrannfare. Dispensasjonen er gitt i 
enighet med grunneiere i de aktuelle områder for brenning (se skravering på kart).  
I tørre perioder vil det bli informert om totalforbud, tillatelsene bli inndratt
og vakthold gjennomført iht. kommunens vedtekter for bålbrenning i 
området (jfr. § 5).
Tillatelsen gjelder under forutsetning av at følgende punkter overholdes:

• Bålbrenning skal kun skje i områder merket blått på kart.
• Det skal utpekes en voksen ansvarlig person som er ansvarlig for 
 bålbrenningen.
• Bålet plasseres i nær tilknytning til vann (1-2 meter fra strandlinjen),  

og slokkevann må være i beredskap ved bålet.
• Ansvarshavende må alltid være tilstede ved bålbrenningen og sørge for at 
 bålet er forsvarlig slokket etter brenning .
• Ildstedet må ikke være større enn nødvendig og forsvarlig.
• Bålbrenning må kun skje med medbrakt eller kjøpt ved. 

(Fås kjøpt hos Vestland kanoutleie). 
• All brenning skjer på eget ansvar. (jfr. brannlovens § 5 om alminnelig 
 aktsomhet og skal være i samsvar med Gran kommunes vedtekter for bruk
 av åpen ild i Fjorda området).

Tillatelsen skal medbringes, underskrives og forevises ved kontroll av 
oppsynsmann/brannvesen

...............................................................   .........................................................................................................................................................................

Dato for brenning Underskrift  (Ansvarlig har satt seg inn i retningslinjene)
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VEDTEKTER FOR BRUK AV ÅPEN ILD I FJORDAOMRÅDET
MELLOM 15. APRIL OG 15. SEPTEMBER I GRAN KOMMUNE

GRAN KOMMUNE
BRANN OG REDNING

§ 1 Hjemmel
 Denne vedtekt er vedtatt av Gran kommunestyre i møte 22.06.00 sak nr. 54/00 med  

hjemmel i Lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. med endringer sist ved Lov av  
11. Juni 1993 nr. 85 og 88. Samt midlertidig forskrift om av 15. desember 1987 nr. 960 
  om brannvern m.v. med endringer, sist ved lov av 15. januar 1998 nr. 33. 

 Vedtektene er ajourført iht. lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon  
 og ulykker. (Brann og eksplosjonsloven.)             

§ 2 Virkeområde
 Vedtektene skal gjelde for Fjordaområdet i forbindelse med bålbrenning og annen bruk  

av åpen ild som følge av friluftsaktivitet.
 Bestemmelsene er innført med bakgrunn i at området i perioder har stor tilstrømning av 

friluftsinteresserte og at det er behov for å redusere ulovlig bålbrenning på en slik måte 
at faren for skogbrannskader reduseres til et minimum.

 Vedtektene skal gjelde i perioder hvor det er «forsvarlig» å brenne bål etter fastsatte 
 regler og i fastsatte områder. 

 I tørre perioder hvor bålbrenning ikke kan tilrås gjelder totalforbudet mot bålbrenning  
(§ 8-2 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn).

§ 3 Brenning
 I perioder hvor bålbrenning er forsvarlig kan brenning skje etter forenklet tillatelse og 

 etter fastsatte regler på skjema utlagt i «informasjonskasser» i området.
 Tillatelse gis i samtykke med grunneier og områder hvor brenning tillates avmerkes  

på  kartutsnitt på baksiden av skjema for båltillatelse.
 Brenning skal skje etter følgende regler:

            1. Det skal utpekes en voksen ansvarlig person som er ansvarlig for bålbrenningen.
            2. Bålet plasseres i nær tilknytning til vann (1-2 meter fra strandlinjen), og slokkevann 
                må være i beredskap ved bålet. 
            3. Ansvarshavende må alltid være tilstede ved bålbrenningen og sørge for at bålet er    
                forsvarlig slokket etter brenning.
            4. Ildstedet må ikke være større enn nødvendig og forsvarlig.
            5. All brenning skjer på eget ansvar.  jfr. brannlovens § 5 om alminnelig aktsomhet. 
      
 Brenning må kun skje i fastsatt område (se avmerking på kart). 
 Bålbrenning må kun  skje med medbrakt ved.
 I perioder med skogbrannfare inndras tillatelsene og informasjon om dette kunngjøres  

på oppslagstavler og hos kanoutleiere. I disse perioder tillates ingen bruk av åpen ild.

§ 4 Tilsyn
 Tilsyn med bålbrenningen gjøres av oppsynsmann for området i samarbeid med
 kommunens brannmyndighet. Oppsynsmannen inndrar tillatelsene og informerer om 

dette når det ikke lenger finnes forsvarlig å bruke åpen ild i området. I disse perioden 
gjennomføres regelmessige kontrollrunder i samarbeid med brannvesenet.

§ 5 Straffeansvar 
 Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer brannloven, forskrifter, lokale  
 vedtekter eller enkeltavgjørelser fastsatt i medhold av loven, eller som medvirker til  
 dette, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder (jfr. Brannlovens § 42). 
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FJORDA
– ET POPULÆRT FRILUFTSOMRÅDE

Med over 12000 overnattingsdøgn er Fjordaområdet svært utsatt og sårbart for
slitasje. Derfor oppfordres alle besøkende til å ta hensyn til naturen og dyrelivet.  

• Ikke hogg frisk skog
• Benytt medbrakt/kjøpt ved 
• Overhold reglene om båndtvang
 (Vis respekt for fugle-og dyrelivet)
• Respekter og overhold bålforbud i 
 tørre perioder
• Kano og fiskeutstyr som er brukt i 
 andre vassdrag må rengjøres grundig 
 (smittefare)
• Rydd leirplassen etter bruk
• Benytt oppsatte doer
• Ta med søppel tilbake til søppelcontainer                               

Vi håper du har hatt en opplevelsesrik tur og ønsker å komme tilbake til området  
i like god stand som tidligere.
For å bidra til dette kan vedlagt bankgiro benyttes til å gi et økonomisk bidrag for å 
ivareta området. Midlene som kommer inn vil uavkortet bli benyttet til istandsetting 
av leirplasser.

Takk for besøket og
Velkommen tilbake!

Vennlig hilsen 
Grunneiere og 
Gran kommune w
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Kontaktpersoner:

Oppsynsmann Ingolf Sevaldrud

tlf: 61 33 81 52 / 91 57 73 40

eller 

Per Vestland, tlf: 90 10 10 71

BRANN Tlf: 110
AMBULANSE Tlf: 113
POLITI Tlf: 112   


