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Porquerolles, satellitbild 
från Google Earth som visar hur vinfälten 

skär av skogsområdena.

Vinfälten fungerar som coupe-feu, berättar guiden Jerôme Vian.

Vinfält vid Cabasson framför sönderbrända skogsområden.

- Utökade vinodlingar skulle ge 
bättre skydd mot spridningen av 
skogsbränder! Detta var ett av 
de önskemål som framfördes av 
borgmästaren i Borme-Les-Mi-
mosas, Francois Arizzi, efter förra 
sommarens förödande bränder. 
Metoden är inte ny, den valdes 
redan för drygt 100 år sedan på 
ön Porquerolles där det finns tre 
välplacerade vingårdar.

Vinodlingar som skydd 
mot skogsbränder!

När man följer kusten österut 
från La Londe, förbi presi-
dentpalatset Fort Brégançon 

och vidare mot udden Cap Bénat rakt 
söder om Le Lavandou, ser man en 
skrämmande förstörelse. Allt är sön-
derbränt, utom vinfälten där det inte 
fanns något brännbart. 

Det var under dagarna 25 – 27 juli för-
ra året som mer än 1 600 hektar mark 
förstördes och fler än 10 000 personer 
fick evakueras. Insatserna från brand-
försvaren var enorma. Genom vatten-
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bombning med Canadair-plan kunde 
mycket bebyggelse inne i brandom-
rådena räddas, men att stoppa sprid-
ningen österut var nästan omöjligt. 

Porquerolles förstördes 
av brand 1898
Rakt söder om Bormes-Les-Mimosas 
ligger Les Îles d´Or – Guldöarna. Den 
största ön Porquerolles förstördes 
1898 av en omfattande skogsbrand. 
En stark mistralvind från väst till ost 
hade på bara 4 – 5 timmar gett sprid-
ning av branden över hela ön. 

När belgaren Jean-Joseph Fournier 
1912 köpte hela ön för drygt en miljon 
franc som morgongåva till sin unga 
fru var deras första prioritet att fälla 
skog och i stället plantera vin, berät-
tar Jerôme Vian, guide i nationalpar-
ken Port Cros-Porquerolles:

- Detta hade två syften, dels att ska-
pa arbete och försörjning för öns 
invånare, dels att stoppa skogsbrän-
der. Pinjeträd, eucalyptus och an-

nan vegetation gör även marklagren 
brännbara, medan välskötta vinfält 
fungerar som coupe-feu, stopp för 
brandspridning.  

Tre vingårdar som brandskydd
På ön Porquerolles finns det en sär-
skilt stor risk för spridning av bränder 
eftersom ön ofta är utsatt för mycket 
starka vindar, både mistral och tra-
montane. De tre vingårdarna på ön 
ligger därför mellan de mera höglänta 
områdena så att de skär av skogsom-
rådena.  

När borgmästaren i Bormes-Les-Mi-
mosas sammanfattade önskemålen 
om framtida brandskyddande åtgär-
der hade han också ön Porquerolles 
som ett exempel. Han såg hur brän-
derna i den egna kommunen hade 
stoppats vid Cabasson där Château de 
Brégançon har sina vinfält, och med 
fler avskärande vinfält skulle brand- 
utvecklingen kanske kunnat begrän-
sas.


