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Brandskydd – förebygga brand och rädda liv  
Brandriskerna i vår verksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Det är vår 
kunskap, och vars och ens ansvar för att begränsa brandriskerna, som kan begränsa dessa 
och på ett förebyggande sätt ser till att människor och djur räddas. Brand börjar oftast i 
angränsande lokaler till djurstall, t ex foderutrymmen, logar, skullar, torkar, pannrum, kök och 
verkstäder. 
  

När det brinner!  
Om du upptäcker en brand för sent så att du inte klarar att släcka den själv bör du i stället 
inrikta dig på att rädda djuren. Liv är viktigare än egendom.  
  

Larma 112  
Tryck på direktknapp (finns placerade vid de flesta huvuddörrar på anläggningen) till 
brandkår eller ring räddningstjänsten – telefonnummer 112. Meddela var det brinner, om det 
finns instängda människor och djur och vem som ringer. Avsätt någon till att möta upp 
räddningstjänsten och informera om läget.  
  

Rädda  
Rädda de människor och djur som är i omedelbar fara. Hästar är vanedjur, ta därför ut 
hästarna på samma sätt som de alltid går ut ur stallet. Se till att de kommer i en hage långt 
bort från stallet. Risken är stor att hästarna springer tillbaka in i stallet om de bara släpps 
lösa.  
Samtliga människor samlas vid stallets återsamlingsplats som är belägen vid flaggstängerna 
på transportparkeringen.  
  

Släcka  
Använd stallets släckutrustning. Om du inte vet var de finns eller inte känner till hur de 
fungerar: Tag genast reda på det. 
 

Förebyggande åtgärder 
• Rökförbud och bestämmelser om annan hantering av eld ska ovillkorligen efterlevas. 

• Kontrollera regelbundet elledningar, kopplingsdon, armaturer och maskiner. Byt ut det 
material som är trasigt. 

• Hästar ska inte komma åt elledningar och lampor. 

• Skarvsladdar ska endast användas som tillfälliga lösningar. 

• Dörrar och luckor mellan stall och andra utrymmen ska hållas stängda. 

• Element eller andra värmekällor får aldrig bli övertäckta av kläder, täcken med mera. 

• Elektriska apparater ska vara anslutna via timer och typgodkända för användande i 
respektive utrymme. 
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• Damm och spindelväv hålls borta från kontakter och lampor. 

• Sopa upp och håll god ordning i alla utrymmen, det minskar tillgången på möss och råttor 
som är en vanlig orsak till stallbränder. 

• Brännbara ämnen förvaras på speciell och därför avsedd plats. 

• Gassvetsaggregat ska förvaras i anslutning till ytterdörr och platsen vara försedd med 
varningsskylt. 

• Vid heta arbeten (svetsning) och arbeten som kan medföra gnistbildning (slipning, kapning) 
ska brandsläckningsutrustning finnas på plats och för arbetet övriga specifika regler 
efterlevas. 

• Pannrum och elcentralutrymmen får inte nyttjas för förvaring av annat material som 

inskränker möjligheten att utföra kontroll och skötsel av utrustningen.  
  

Förberedande räddningsåtgärder  
• Aktiva medlemmar och personal känner till larmnummer 112 och andra aktuella 

telefonnummer. 

• Upptäcker man brand ska man trycka på de röda ”brandknapparna som finns placerade vid de 
flesta ytterdörrarna. Då går det larm direkt till brandstationen. 

• Personal, aktiva medlemmar och hästarna känner till utrymningsvägarna och vet vad som ska 
göras vid utrymningslarm. 

• Alla utrymningsvägar hålls fria och inga dörrar är blockerade. 

• Grimmor och grimskaft finns alltid tillgängliga vid varje box  

• Vattenslang på centrumrulle ska finnas i stallen och sex kilos pulversläckare i övriga 
brandfarliga utrymmen. 

• I Stora stallet finns ett brandskåp bredvid västskåpet, där finns grimskaft och knivar, som ska 
användas vid utrymning av hästarna. 

• Godkänd brandvarningsanläggning gör det möjligt att snabbt upptäcka en brand. 
 

Ansvarsfördelning  
Styrelsen  
Styrelsen ansvarar för 

• att denna brandskyddspolicy efterlevs och vid behov ses över. 

  
Verksamhetschefen  
Verksamhetschefen ansvarar för 

• förebyggande brandskyddsåtgärder på anläggningen  

• personalens förberedande räddningsåtgärder 

  
Medlemshästägare och hästskötare 
medlemshästägare och hästskötare ansvarar för 

• egen kunskap i brandskydd och räddningsåtgärder  

• ordning och reda bland egna tillhörigheter 

  
Alla  
Alla enskilda personer ansvarar för 

• egen kunskap i brandskydd och räddningsåtgärder  

• allmän ordning och reda 
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