
 

Brandberedskab	Saltum	Strand	

 
Et rigtigt godt råd er, gå ind på:  
www.nordjyllandsberedskab.dk/brandsikre-råd/naturbrand  
- og læs om hvordan man skal forholde sig ved brand. 
 
Beredskabsgrader fastlægges på baggrund af DMI’s tørke indeks. 
 
0= Længere tids vejr med nedbør, så skoven og jorden er fugtig. 
1= Normalt vejr, med byger af og til. 
2= Kortere tids tørke med varme og blæst 
3= Længere tids tørke med varme og blæst- offentligt afbrændingsforbud. 
 
Alarmering af beredskab: Tast 112 på telefonen, meld skovbrand eller brand i hus i klit/skov, meddel hvor 
det brænder, om muligt vindretning og styrke, risikoen for spredning i græs/skov. 
 
Alarmering af øvrige beboere i nærområdet 
Vedholdende tuden i bilhorn.  
De der hører den første tuden, skal orientere sig om mulig brand ved røgudvikling eller flammer, hvis det er 
tilfældet skal man selv tude i sit bilhorn i det område, hvor man nu befinder sig. Det gælder om at få alle 
beboere orienteret om, at der er brand, så den enkelte kan tage sine forholdsregler. 
 
Find vandslange og branddasker frem og hjælp med brandbekæmpelse indtil Beredskabet kommer frem. 
Som beboer har man pligt til at hjælpe med brandslukning og deltage i at forhindre at branden breder sig. 
 
Evakuering. Bliver branden så voldsom, at området skal evakueres er det vigtigt at man er klar over om der 
er flere veje der kan benyttes til kørsel væk fra branden. 
 
Her kan der være problemer: F.eks. er Fårup Klitvej eneste vej ud af området, den kan hurtigt blive blokeret 
af biler, således at brandbiler og vandvogne ikke kan komme frem. (derfor: ryd jeres veje/rabatter så vejene 
er farbare), afvej om du kan sætte bilen på en af vejene, hvor risikoen for at branden kommer derhen er 
minimal. 
 
Orienter jer om hvorledes man kan komme til stranden, komme til f.eks. andre veje til fods og dermed 
komme væk fra branden. 
 
Tænk dine evakueringsruter igennem inden der sker noget. 
 

• Brandberedskab ved det enkelte sommerhus. 

• Denne vejledning ved brand bør forefindes på dansk og i tysk oversættelse og i udlejningshuse bør 
den være synligt ophængt. 

• Der bør være mindst 25m vandslange tilgængelig ved udendørs hane, gerne forsynet med standard 
koblinger, så den kan sammenkobles med naboens slange.  

• Der bør være en udendørs ophængt branddasker.  

• Man bør tænke på våde håndklæder/viskestykker til at trække vejret igennem, hvis tæt røg. 

• Tag en sav i bilen så man evt. kan komme igennem afspærringer. 
 
Snak om det i familien, Snak med børnene.  
 
Planlæg på forhånd - vær beredt. 


