
Goda råd till privatpersoner 2022 

Ogräsbränning
Säkerheten först
 •  Använd endast ogräsbrännaren på växter och 

jord som är fuktiga.
 •  Var försiktig under torra perioder och när det 

blåser mycket.
 •  Håll ordentligt avstånd till brandfarligt material 

såsom häckar, träskjul, trästaket och torra 
lövhögar.

 •  Se till att alltid ha en vattenslang med dig när 
du bränner ogräs.

 •  Kontrollera efteråt att det inte finns någon glöd. 
Om det finns glöd måste denna släckas.

 •  Lämna aldrig en tänd ogräsbrännare obevakad.
 •  Lägg den avstängda, heta ogräsbrännaren på en 

värmebeständig yta och ta bort gasolflaskan.
 •  Kontrollera alltid om det finns särskilda regler 

för användning av eld i området där du ska 
använda ogräsbrännaren.

Så bränner du korrekt
Ogräset ska bara svedjas  
– inte brännas bort helt 
Håll ogräsbrännaren ca 10 cm ovanför ogräset så 
att växten värms upp, men inte bränns ned helt. 
Detta göra att växtens celler ”exploderar” inifrån 
och växten vissnar inom några dagar. Om du 
däremot bränner bort växten helt kan roten lättare 
överleva och sätta nya skott

Kom igång på våren  
– och fortsätt tills slutet av hösten  
Det är viktigt att du börjar behandlingen tidigt på 
våren innan ogräset blommar och sprider frön. 
Men eftersom många ogräs växer långt in på 
hösten är det en god idé att gå igenom trädgården 
med brännaren en sista gång strax före vintern.

Skydda grundvattnet 
Kemiska bekämpningsmedel 
är en snabb och effektiv 
lösning, men de är inte bra för 
miljön. Om du vill undvika 
gift i trädgården – och samti-
digt skydda grundvattnet – 
ska du välja gasol.

Läs fler bra  tips och råd på  primagaz.se/tips

Kontrollera så att gasslangen är tät
Kontrollera gasslangen varje gång du byter gasolflaska och minst en gång om året. Om 
slangen är sliten och har sprickor måste den bytas ut. Använd läckagespray, tvålvatten 
för eller en läckindikator att kontrollera om det finns läckor.


