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Bränningsplan för naturreservatet
Nennesmo, Gislaveds kommun, 2020
Allmän orientering om objektet
Bränningsobjektet är beläget i Gislaveds kommun, ca 10 km nordost om
Smålandsstenar och 5 km nordväst om Reftele. Bränningsobjektet omfattar
ca 20–25 hektar och ligger inom naturreservatet och Natura2000-området
Nennesmo. Närmast omgivande marker utgörs av mosse, produktionsskog
och ett vattendrag. Bränningsobjektet består till största delen av fastmark
med barrblandskog. Insprängt i objektet finns även områden med
barrsumpskog. I området finns också många upp till 200 år gamla tallar
utspridda och ett mindre bestånd av 300-åriga tallar. De gamla tallarna får ej
skadas av naturvårdsbränningen.
BESKRIVNING AV OMGIVANDE LANDSKAP

Naturreservatet Nennesmo ligger i den östligaste delen av Risamossen.
Risamossen är av riksintresse för naturvård och har högsta naturvärdeklass i
länets våtmarksinventering. Stora delar av skogen i reservatet är klassad som
nyckelbiotop. Nennesmo ligger även inom bränningslandskapet västra
Småland och Hökensås (Strategi för naturvårdsbränning i sydöstra Sveriges
skyddade skogsområden år 2012–2022).
Väster och söder om naturreservatet består terrängen till största delen av
mer eller mindre öppen mosse. I sydväst ansluter produktionsskog på en
fastmarksholme. Reservatet avgränsas i norr och öster av Ängån, ett knappt
10 meter brett vattendrag med god vattenföring året runt. På bortre sidan av
Ängsån består marken av normal produktionsskog.
Närmaste bebyggelse är ett vedskjul vid Varberg, 350 meter norr om
reservatet. Till övrig bebyggelse (Nennesmo och Skattegården i nordost,
Hakarp i sydväst och Hultsjö i sydöst) är avståndet ca 2 km. Gislaveds och
Anderstorps tätorter ligger ca 9 km nord om bränningsobjektet.
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Översiktskarta. Bränningsobjektet är markerat med röd punkt.

Närområdeskarta. Bränningsobjektet är markerat med röd prick.
Parkering/samlingsplats markerad med blå prick.
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BESKRIVNING AV NATURRESERVATET

Huvuddelen av reservatet består av skogsmark, med omgivande och
insprängda ytor av kärr- och mossmark.
På fastmarken dominerar blåbär, ljung, lingon, skogsstjärna, blodrot,
ekorrbär och skogskovall. Sannolikt dimensionshöggs reservatets centrala
delar vid tiden kring första världskriget, varvid timmerträden avverkades. En
gles fröträdsställning lämnades kvar, liksom ett tämligen tätt underbestånd
med främst gran. Under andra världskriget höggs sannolikt ved av björk
över hela området. Idag finns i närheten av eldplatsen områden bevuxna
med 300-åriga tallar. Spritt i reservatets centrala delar finns också tallar med
en ålder av 200 år. Mellan tallarna finns 100–150 årig gran. Skogen är
olikåldrig och gruppställd.
På torvmarken dominerar starr, hjortron, lingon, ljung, klockljung, tranbär
och kråkbär. I anslutning till mosspartierna finns ett stort antal gamla och
handgrävda diken. De senaste årtiondena har de tidigare laggzonerna blivit
bevuxna med sluten skog. De tidigare laggzonerna är idag 70–100 år gamla
och har endast utsatts för obetydliga avverkningsingrepp. Ängån, som bildar
reservatsgräns åt norr och öster, rensades på 1960-talet och spår av
dikesmassorna syns än i dag.
Sammanfattningsvis har området en orörd och naturskogsliknande karaktär.
Få spår finns efter tidigare avverkningsingrepp, däremot finns det rikligt
med mycket gamla träd, torrträd och vindfällen. Området ska vara
tillgängligt för friluftslivet med strövstig, bro, rastplats och eldstad.
Målet med skötseln av Nennsmo ska vara att bevara en biologiskt värdefull
naturskogsartad barrblandskog, med de strukturer och funktioner som är
typiska för brandpräglad skog i olika successionsstadier. Dock ska
naturvårdsbränning undvikas i brandrefugiala områden (sumpskog,
mossmarks- och bäckmiljöer samt skogbevuxen myr). Området ska hysa en
artrik flora och fauna, särskilt med avseende på vedlevande organismer,
fåglar och kryptogamer.
En bränning i området förväntas förstärka populationer och spridning av
brandberoende och brandgynnade arter knutna till skiktad tallskog rik på
lövträd, samt förbättra bevarandestatusen för naturtypen brandpräglad
västlig taiga (EU-naturtyp 9010).
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Reservatskarta. Parkering/samlingsplats/bro över Ängån markerad med blå prick.

Beskrivning av bränningsobjektet
Bränningsobjektet omfattar ca 20–25 hektar. Ytan utgörs till största delen av
fastmark med barrblandskog (gul streckad yta i kartan nedan).
Tallen är upp till 300 år gammal men det saknas nästan helt tallar under 100
år. Granar finns i alla åldrar upp till 200 år. I bränningsobjektets centrala del
finns områden med barrsumpskog på delvis dikespåverkad mosse. Även på
andra ställen finns områden som är mer eller mindre blöta. I dessa områden
växer mestadels tall. Området begränsas i norr av den sakta flytande Ängån.
Längs med ån ligger det dikningsrester och på dessa växer tät 50 årig
blandskog, ibland dominerad av asp. Genom området går en strövstig till en
rastplats som även den är belägen inom skötselområdet.
Brandgränserna utgörs av vattendrag i norr, trädbevuxen mosse i söder och
öster, samt barrskog på mer eller mindre sumpig fastmark i sydväst.
Bränningsobjektets gränser följer på vissa ställen gamla diken. Den exakta
yttergränsen kan justeras i samråd mellan beställare och entreprenör. I
objektets södra centrala del finns det till exempel möjlighet för
entreprenören att välja att dra brandgränsen snett över tallmossen (orange
streckad yta i kartan nedan) istället för att följa de dikade laggkärren.
På båda sidor om stigen och runt rastplatsen finns en yta om ca 6,5 ha som
ska vara släckt inom två dygn efter bränningsdagen för att skydda de gamla
tallarnas rotsystem (röd snedstreckad yta i kartan nedan).
Bränning får endast genomföras när det blåser så pass mycket att rök och
värme från markbranden inte riskerar att skada de gamla tallarna i området.
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MÅLSÄTTNINGAR MED NATURVÅRDSBRÄNNINGEN

Bränningen ska i första hand begränsa gran och skapa en utglesad skog
där marken blir solbelyst. De enstaka spridda äldre tallarna (200+ år)
och den dunge av 300-åriga tallar som finns kring rastplatsen får inte
skadas av bränningen.
Ett relativt lågintensivt brandförlopp som endast skadar flertalet granar är
önskvärt, samtidigt som det mesta av marken ska vara brandpåverkad
(finbränslet konsumerat). Brännan behöver inte pyra för att konsumera
humuslager på djupet under flera dagar efter bränningsdagen eftersom det
riskerar att skada tallrötter och försvåra eftersläckning och bevakning av
brandgränserna mot kringliggande mossmark. Bränning kan därför med
fördel genomföras tidigt på brandsäsongen och eftersläckning kan också
inledas redan ett dygn efter att antändning skett.
Mossmark och fuktstråk kan utelämnas vid bränning. Där sådana ytor är
helt omgivna av mark som ska brännas avgör en säkerhetsbedömning vid
bränningstillfället om dessa ytor ska brännas, enbart svedjas av eller
uteslutas helt och avgränsas med hjälp av till exempel wetline och
bevakning.
Bränningen ska genomföras på ett kontrollerat sätt utan att medföra risk för
skada på person, byggnad eller angränsande fastigheter.
SKYDDSOBJEKT

De spridda äldre tallarna (200+ år) och tallarna i den dunge av 300-åriga
tallar som finns kring rastplatsen får inte skadas av bränningen.
För att minimera risken att äldre tallar skadas ska det område (ca 6,5 ha)
som snedstreckats i rött i kartan ovan vara nedsläckt senast två dygn efter
bränningen. Övriga delar av brännan släcks så snart det är praktiskt och
ekonomiskt försvarbart. Hela bränningsobjektet bör vara släckt inom 5–6
dygn. Det finns relativt mycket död ved, både torrträd och vindfällen i
olika nedbrytningsstadier, i området.
RISKOBJEKT

Ytterkanter generellt
Dåligt släckta ytterkanter, särskilt vid stubbar, myrstackar, stenrösen, vildsvinsbök eller
andra platser där glöd kan gömma sig i tjockare eller dolda torvpackar eller jordlager
utgör en risk för att branden smiter förbi avgränsningen.
Bränning ska ske ända ut till ytterkant och inga områden lämnas obrända.
De närmaste ca 5 metrarna samt glödbränder i stubbar/lågor inom
spridningsbart avstånd från ytterkant släcks under bränningsdagen.
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Brandgräns mot produktionsskog på grannfastighet
I sydväst och väst går bränningsområdets gräns mitt i ett barrskogsbestånd och delvis
nära reservatsgränsen utan att följa någon naturlig begränsningslinje.
Närmaste kant mot bränningsområdet vattnas av i förväg samt bevattnas
vid bränningstillfället. Spanare bevakar och patrullerar.
Obrända ytor
Obrända partier med bärris och ljung kan antända via glödbränder under inverkan av
torra och blåsiga väderbetingelser och ge risk för kast ut ur området.
Dagen efter bränningsdagen inventeras brännan efter obrända områden
med risvegetation eller vegetation som riskerar att antända okontrollerat och
sprida gnistor. Eventuella sådana obrända partier ska eldas av under
eftermiddagen dag 1 efter bränningsdagen om/när väderleksförhållanden så
medger, om dessa är så stora eller ligger så till att de kan utgöra en reell risk
för spridning.
Myrkanter – diken, ris, torrt gräs
På vissa avsnitt längs bränningens yttergräns förekommer gamla handgrävda diken. Där
dikena orsakat dränering av marken finns risk att glöd äter sig ner i torven.
Kvarvarande glödbränder eftersöks noggrant. Om fuktigare partier inne i
bränningsområdet undantagits från bränning (med till exempel wetline) ska
denna brandgräns släckas och efterbevakas på samma sätt som yttergräns.
Vissa kantzoner kan ha tjockt ristäcke, vilket kan försvåra anläggande av wetline och
bevakning av smitningar.
Inför bränningen kontrollerar bränningsledaren att avgränsningen är
funktionell. Ris som kan orsaka problem röjs bort av entreprenören.
Om bränning sker tidigt på säsongen finns risk att eld sprider sig snabbt i torrt
gräs/starr längs till exempel åstranden och i kärr/mossekanter.
Kanter med torrt gräs/starr packas med ATV, järnhäst eller liknande inför
bränningen.
Åstränder
Längs åstränderna (på båda sidor av vattendraget) kan det under vår/tidig sommar
finnas partier med torrt gräs som snabbt kan föra eld vidare till angränsande marker.
Bevakning så att gnistor inte antänder mark på andra sidan
begränsningslinjen.
Det kan finnas rotvältor där större volymer torv kan gömma sig mellan stenar och rötter
och där glödbränder kan bita sig fast och bli svåra att upptäcka och att släcka.
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Förstärkt bevakning och nedsläckning av glödbränder även mot Ängån.
Döda träd, näverflagor och gnistregn
I bränningsområdet finns gott om torrakor och vindfällen. Under bränning och
efterbevakning finns det risk för att döda träd brinner av och välter, vilket utgör en fara
för bränningspersonalen.
Varningsskyltar för fallande träd sätts upp vid bron där vandringsledens
korsar Ängån.
Hänglavar, näver- och barkflagor från döda eller gamla träd kan spridas med vinden
under bränningen och föra med sig glöd över begränsningslinjerna.
Bevakning av glödande fragment i röken, även på andra sidan Ängån,
beroende på vindriktningen.
Stormfällda brötar av gran intill bränningsobjektets gräns kan orsaka glödkast och
försvåra slangdragning.
Längs den östra och sydöstra begränsningslinjen mot mosse finns mindre
och större förekomster av vindfällda döda granar som kan orsaka intensiva
brasor med risk för glödkast över brandgräns. Bränningsentreprenören
bedömer om brandgränsen ska gå innanför eller utanför dessa brötar och
om andra åtgärder (stamkvistning, risdragning, etc.) behöver göras innan
bränning. Observera att sådana åtgärder måste göras motormanuellt
eftersom området inte kan nås med skogsmaskiner.
Träd med lavpåväxt/löv kan orsaka glödkast med näverflagor.
Det förekommer enstaka björkar med lavpåväxt/näverflagor, främst i
sumpskogskanterna. Entreprenören ansvarar för att riskträd nära
brandbegränsningslinjer barkas/borstas före tändning.
Brandbenägen omgivning
Inom något hundratal meter norr och öster om bränningsobjektet finns
hyggen. Terrängen närmast utanför bränningsobjektet bedöms i övrigt inte
vara anmärkningsvärt brandbenägen.
BESÖKARE

Fordonstrafik eller felparkerade bilar från besökande kan utgöra en
säkerhetsrisk för bränningsmanskapet, risk för skador på fordon, samt risk
för hinder för utryckningsfordon.
För besökare som ej avtalat besökstid med bränningsledaren råder
motorfordonsförbud från och med avfarten vid Nennesmo. Skylten
tillhandahålls av Länsstyrelsen och har tilläggstavla att besök endast får ske
per cykel eller till fots för att inte blockera utrymnings- och
utryckningsvägarna.
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VATTENKÄLLOR

Ängån utgör vattenkälla för bränningen. Stränderna är bitvis branta, vilket
gör att det kan vara svårt att hitta bra platser för placering av pumpar. Vid
bron över Ängån i reservatets nordöstra hörn finns möjlighet att placera en
motorspruta på grusytan mellan skogsbilvägen (tillfartsvägen) och ån. Då
det är ganska långt till bron kommer en alternativ pumpplats att göras i den
västra kanten på bränningsområdet i anslutning till Ängån. Beroende på
vattenmängd kan en plattform behöva byggas ute i ån. Pump kan eventuellt
också placeras på norra stranden i anslutning till skogsbilvägens slut.
VÄGAR FÖR UTRYCKNINGSFORDON/TRANSPORTER

Naturreservatet Nennesmo och bränningsområdet nås från nordöst via ca 2
km skogsbilväg från byn Nennesmo.
Byn Nennesmo är beläget ca 7 km söder om Anderstorp och 6 km norrut
från Reftele på väg 598.
För transport av bränningsutrustning och för att packa brandgata i torr
gräsvegetation vid mossekanterna får ATV användas i begränsad
utsträckning. ATV får inte användas så att omgivningen kring stigen
förfulas av körspår. Ett lämpligt alternativ till att köra längs stigen är att röja
ett spår för transporter med ATV en bit från vandringsstigen.
Reträtt kan ske via skogsbilväg nordöst mot Nennesmo eller via skogsväg i
sydväst mot Hakarp.
SAMLINGSPLATS 1:A HJÄLPEN

Föreslagen samlingsplats/stabsplats och mötesplats med räddningstjänst är
reservatets blivande parkering, belägen norr om Ängån utanför
naturreservatets nordöstra hörn.
RÄDDNINGSKOORDINAT SOS-ALARM
Reservatsparkeringen naturreservatet Nennesmo:
N 6341737, E 412529
Lat 57,2104 Long 13,5519
X 6344966, Y 1363846

(SWEREF99 TM)
(WGS84)
(RT90 2,5 g W)
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Genomförande
BRÄNNINGSFÖNSTER

•
•
•

•
•
•
•

1 april – 15 september, men gärna tidigt på säsongen.
Vindhastighet: 2–5 m/s (tydlig vind krävs för att undvika att tallar
skadas av rök och värmestrålning).
Vindriktning: Alla vindriktningar är möjliga. Tänk dock på att
sydlig-sydvästlig vindriktning kan innebära att Gislaved,
Anderstorp och Gnosjö tätorter riskerar att hamna i
vindriktningen.
Uttorkningsgrad ytskikt: FFMC 80-90
Uttorkningsgrad humusskikt: DMC >20
Temperatur: <26 °C
RH (relativ luftfuktighet): ej under 26 %

TÄNDNINGSPLAN

Tändning kommer att påbörjas i motvinds ytterkant och därefter i stråk
vinkelrätt mot vindriktningen.
När en sammanhängande eldfront byggts upp och det är säkerhetsmässigt
befogat kommer tändning att ske med antingen punktändning eller
linjetändning beroende på finbränslemängd, luftfuktighet, temperatur och
vindförhållanden. Tändningsmönstret och slagbredden kommer därefter
att anpassas för att på bästa sätt försöka nå uppsatta mål.
Bredare avstånd mellan slagen kan komma att tillämpas efter solens
nedgång eller stigande RH-värde.
Ambitionen är att inga obrända partier återstår efter bränningsdagen.
Efterbränning av eventuella större obrända ytor görs dag 1 eller 2
efter bränningsdagen om det föreligger en risk att dessa kan tända
om och orsaka gnistkast.
Längs bränningsområdets ytterkant släcks en zon om ca 1 meter nästan
omedelbart efter frontens passerande och släckningen fortsätter under
kvällen/natten och nästa dag för att ytterligare säkra gränserna.
FÖRVATTNING OCH BRANDGRÄNSER

Brandgränserna utgörs av vattendrag i norr, trädbevuxen mosse i söder
och öster, samt barrskog på mer eller mindre sumpig fastmark i sydväst.
Bränningsobjektets gränser följer på vissa ställen gamla diken. Slang
kommer att läggas runt gränsen. Brandgränserna kommer att förstärkas
med wetlines (djup bevattning med skärande stråle och vattning av
området utanför bränningen) på de ställen där bränningen gränsar till
annat än vattendrag.
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GNISTOBSERVATION OCH BEVAKNING UTANFÖR
BRÄNNINGSOBJEKTET

Observatörer kommer att placeras utifrån vindriktning så att gnistregn kan
följas och eventuella antändningar upptäckas. I områden med kort sikt kan
patrullering ske längs snitslade stigar (framför allt i Norr och Nordöst).
EFTERBEVAKNING

Efterbevakningspersonal kontrollerar att områdets ytterkanter är kalla.
Eventuella glödbränder i 5–10 m zonen närmast yttergränser släcks senast
dagen efter bränningsdagen. Detta gäller även brandrefugiala enklaver inne i
brännan.
Platser med öppen låga noteras. Kantområdet kontrolleras noga (eventuellt
med värmekamera) och glödbränder inom 15 m från bränningsområdets
ytterkant markeras med snitsel och noteras på karta för att kunna följas upp.
Eftersläckning av skyddsobjektet (området med många gamla tallar närmast
stigen och lägerplatsen, rödstreckad i karta) påbörjas dagen efter
bränningsdagen och detta område ska vara helt släckt senast två dygn efter
antändningsdagen.
Brännan inventeras efter obrända områden, som skulle ha brunnit, dagen
efter bränningsdagen. Eventuella obrända partier med mycket ris eller som
annars riskerar att fatta eld och sprida gnistor eldas av under eftermiddagen
dag 1 efter bränningsdagen om/när väderleksförhållanden så medger och
under ledning av bränningsledare.
Efterbevakningspersonal noterar var eld flammar upp med synlig låga. Om
brännan tänder om ska gnistspridning bevakas. Vid behov avvattnas
ytterkanter.
Träd som faller över brandgränsen kapas och tas undan för framkomlighet.
Ris och vedrester flyttas så att brandspridningsrisk minimeras.
Sedan brännan släckts kontrolleras området med patrullerande personal och
värmekamera under eftermiddagarna tills ingen rök eller glödhärd påträffats
under tre dygn i följd, eller enligt överenskommelse med räddningschef. Detta
beror till stor del på väderläget. Det ska ha gått tre ”brännbara” dagar i följd
utan aktivitet innan brännan kan anses vara kall.
PERSONAL UNDER BRÄNNINGEN

Bränningsledaren (BL) och tändningsledaren (TL) styr bränningen och
sköter samordning av åtgärder och tändningsmönster.
Dokumentation av tändningsförlopp, väderdata under bränningen och
annat som hör till uppföljningen av bränningsförloppet görs av
Länsstyrelsens personal.
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Totalt deltar 10-12 personer när aktiv eldning pågår från entreprenörens sida
och ett antal personer från länsstyrelsen jobbar med dokumentation,
uppföljning, media mm.
PERSONAL EFTERBEVAKNING OCH SLÄCKNING

Dag två finns ca 8-10 personer på plats. Beroende på situationen för
gränssäkring och släckning av skyddsobjekt kan motsvarande personalstyrka
finnas kvar även dag 3 och vid behov fortsättningsvis.
Eftersläckning påbörjas omedelbart efter att brandfronten passerat då en
säkerhetszon om minst 1 meter släcks. Denna utökas dag 2 till ca 5-10 m.
Därefter sker bevakning tills eventuell total eftersläckning påbörjas. Denna
görs med fördel under tidig morgon och sen kväll medan man under dagen
letar efter rökar och markerar dessa.
Eftersläckningen avslutas då man inte ser fler rökar under den varmaste
delen av dagen och då övergår det i efterbevakning.
Efterbevakning pågår tills brännan anses släckt vilket är när det gått 3 dagar
sedan sista röken varit synlig förutsatt att det varit ”bränningsväder”.
Länsstyrelsen avgör om och när total eftersläckning ska genomföras.
KOMMUNIKATION

Inom bränningsgruppen används jaktradio frekvensband 155
kompletterat med mobiltelefon. Mellan bränningsledaren,
räddningstjänsten, brandflyg samt SOS-alarm sker kommunikationen i
första hand med mobiltelefon.
INFORMATION

Informationsinsatser inför, under och efter bränningen är planerade i detalj i
särskild kommunikationsplan.
I anslutning till vägavstängningar och anvisad parkeringsplats kommer det
att finnas information om bränningen.
ALLMÄNHET

Inga särskilda arrangemang görs för att göra bränningstillfället tillgängligt
för allmänheten. Bränningsledaren avgör om, när och var eventuella
besökare kan få möjlighet att följa bränningen. Eventuella spontana
besökare måste lämna bilar i Nennesmo och promenera de sista två
kilometrarna.
För besökare som ej avtalat besökstid med bränningsledaren råder
motorfordonsförbud från och med avfarten vid Nennesmo. Skylten har
tilläggstavla att besök endast får ske per cykel eller till fots för att inte
blockera utrymnings- och utryckningsvägarna.
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TILLBUDSPLAN

Om antändning av mark utanför bränningsobjektet inträffar ska följande
rutiner tillämpas.
Smitning under pågående bränning

Observatörerna rapporterar omedelbart när de ser glödande fragment i
röken, oavsett om de antänder när de landar eller inte. Utifrån rapporterna
beslutar bränningsledaren om intensiteten ska sänkas eller om det till
exempel är lämpligt att avvakta tills vinden mojnar eller vrider.
Om vindburna glödande fragment antänder omkringliggande mark agerar
personalen enligt följande:
1. Smitningen rapporteras inom personalen över radio, närmaste
bevakningspersonal ansluter till platsen. Fortsatt tändning avbryts.
Bränningsledaren förbereder kontakt med SOS-alarm och avvaktar vidare
rapportering från bränningspersonalen.
2. Släckning påbörjas, primärt med vattenkannor och flamdämpare
kompletterat med slangdragning och vattenbegjutning. Förloppet
rapporteras kontinuerligt till bränningsledaren.
3. Vid smitning, som inte omgående kan släckas av bevakningspersonalen,
kontaktar bränningsledaren SOS-alarm 112.
4. Bevakningspersonalen inleder brandbekämpning med tyngre
brandbekämpningsutrustning, framför allt mer slang för att genskjuta
branden.
Smitning under efterbevakning

1. Smitning rapporteras inom personalen över radio, närmaste
bevakningspersonal ansluter till platsen. Efterbevakningsledare förbereder
kontakt med SOS-alarm och kontaktar bränningsledaren.
2. Släckning påbörjas, primärt med vattenkannor och flamdämpare
kompletterat med slangdragning och vattenbegjutning. Förloppet
rapporteras kontinuerligt till bränningsledaren.
3. Vid smitning, som inte omgående kan släckas av bevakningspersonalen,
kontaktar bränningsledaren SOS-alarm 112.
4. Bevakningspersonalen inleder brandbekämpning med tyngre
brandbekämpningsutrustning.
FORDON

Fordonstrafik eller felparkerade bilar från besökande kan utgöra en
säkerhetsrisk för bränningsmanskapet, risk för skador på fordon, samt risk
för hinder för utryckningsfordon.
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Samtliga bilar ska vara parkerade på anvisad parkering, stå i färdriktning ut,
samt placerade så att de inte blockerar trafik eller utryckningsfordon.
Besökare/medias tillträde till bränningsområdet styrs via bränningsledaren.
För att minimera riskerna hänvisas besökare till fots längs väg från
Nennesmo. Informationsskyltar är uppsatta vid Nennesmo.
Bränningsmanskapets fordon parkeras på anvisade platser.
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KOM-IHÅG-LISTA ÅTGÄRDER FÖRE BRÄNNINGSDAG

Åtgärd
Informera enligt kommunikationsplan (Länsstyrelsen)
Rekognoscera och bestäm begränsningslinjer inklusive
linjer för nedsläckning av skyddsobjekt (skogsområde
närmast stig och kring rastplats)
Rekognoscera och markera spaningsplatser för gnist- och
rökobservation runt objektet
Rekognoscera pumpplatser
Montera slangsystem/bassänger
Provkör pumpar
Brandbegränsande vegetationspackning
sumpskog/mossekant
Säkring av slanggator
Sätt upp väderstation (Länsstyrelsen)
Informera bränningspersonal om objektet, målsättning
med bränningen, bränningens genomförande och
säkerhet

Genomfört
datum

KOM-IHÅG-LISTA ÅTGÄRDER BRÄNNINGSDAG

Är bränningsplanen komplett?

KRYSSA

Är säkerhetsplanen komplett?
Är alla förberedande åtgärder utförda?
Är bränningsfönstret öppet och är nuvarande och
prognostiserade väderförhållanden tillräckligt gynnsamma?
Har checklistan för kommunikation med allmänheten och
räddningstjänsten gåtts igenom? (Länsstyrelsen +
entreprenör)
Är avspärrningsskylt för allmänhetens motorfordon vid
Nennesmo uppsatt?
Fungerar kommunikationsvägarna utåt (mobiltelefon el
dyl)?
Om Life Taiga-utrustning används: Är körjournaler för
pumpar med mera ifyllda med aktuella värden?
Är all nödvändig utrustning för bränningen och
efterbevakningen på plats och fullt fungerande?
Är pumparna provkörda och slanglinjer vattenfyllda?
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Är väderstation utplacerad och fungerar? (Länsstyrelsen)
Finns person som dokumenterar bränningens
genomförande och uppföljning på plats? (Länsstyrelsen)
Är all personal som krävs för bränning på plats och
lämpade för den tilldelade uppgiften?
Är personalen redo (utvilad, mätt, etc.)?
Är personalens utrustning kontrollerad?
Har all personal blivit informerad om objektet, målsättning
med bränningen och bränningens genomförande?
Har all personal blivit informerade om risker, säkerhet,
flyktvägar mm?
Har säkerhetsinformation delats ut?
Har all personal blivit informerad om
kommunikationsrutiner (kommunikationsradio, visselpipa)?
Har kommunikationsutrustningen testats?
Finns 1:a hjälpen-utrustning strategiskt utplacerad och vet
alla om var?
Finns dricksvatten och extra mat strategiskt utplacerade och
vet alla var?
Är reträttvägarna fria? Är fordon parkerade åt reträtthållet
och sitter nycklar i? Kan ambulans och brandkår komma
fram obehindrat?
Finns samtliga resurser som krävs vid en ev. smitning på
plats?
Har gränserna setts över? Är gränserna säkra?
Är eventuell helikopter redo?
Är testbränningen tillräcklig för att bedöma förväntat
brandbeteende?
Kan, enligt bränningsledaren, bränningen genomföras enligt
planerna och kommer den att nå målsättningarna?
Datum:

Klockslag:

BRÄNN!

Bränningsledare:
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