Goda råd om
brandskydd i häststall
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Några tips om hur du ska göra
om det börjar brinna i stallet.

Förebygg brand genom att se till
att...
• alla lysrörsarmaturer är försedda med
säkerhetsglimtändare,
• jordfelsbrytare har installerats på elanläggningen,
• du och hästarna känner till utrymningsvägarna,
• utrymningsvägarna hålls fria och att
inga dörrar är blockerade,
• brandredskapen finns på plats och inte
är blockerade,
• g rimmor och grimskaft alltid finns
tillgängliga vid varje box eller spilta,
• hästar inte kommer åt elledningar och
lampor,
• dörrar och luckor mellan stall och andra
utrymmen hålls stängda,
• element eller andra värmekällor aldrig
blir övertäckta av kläder, täcken eller
liknande,

• kaffebryggare och andra elapparater är
avstängda när alla går hem,
• hålla damm och spindelväv borta från
kontakter och lampor,
• sopa upp och hålla god ordning i
foderrum och liknande för att minska
tillgången på möss och råttor som är en
vanlig orsak till stallbränder.

Om det börjar brinna
i stallet ska du...
• R ädda de människor och djur som
är i omedelbar fara. Ta ut hästar och
andra djur på samma sätt som de alltid
går ut ur stallet. Tänk på att hästar är
vanedjur. Se till att de kommer i en
hage eller binds upp långt från stallet.
Risken är stor att hästarna springer
tillbaka in i stallet om de släpps lösa.
Samtliga människor samlas vid stallets
återsamlingsplats.

• L arma. Ring 112. Meddela kortfattat

•

var det brinner, om det finns instängda
människor och djur och vem som
ringer.
S läcka. En brand går enkelt att släcka
i början, använd spolslangen eller
pulversläckare. En mindre brand kan
kvävas med en yllefilt. Tänk på att
syntetmaterial är olämpliga att använda
eftersom de lätt kan brinna upp. Det
bästa är att använda en brandfilt.

Mer information
Hästnäringens Nationella Stiftelse har tagit fram en skrift som heter Hästhusesyn
2008. Den behandlar brandskydd, yttre
miljö, djurskydd och arbetsmiljö. Den
kan laddas ner från www.nshorse.se.
Du kan läsa mer om hur du förebygger bränder i lantbruket på www.lantbruketsbrandskydd.nu.

O m d e t b r i nn e r – r i ng a l lti d 112
Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi
människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. 08-588 474 00. www.brandskyddsforeningen.se

167050/2009

