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Bränningsplan 

Området som ska brännas är 2 hektar stort och utgörs huvudsakligen av äldre tallskog. 

Bränningen genomförs för att bevara naturvärden i naturreservatet. 

 

Bärön ligger omkring 4 km söder om Åsundatorp, i Segerstads skärgård. Bärön går inte att nå 

landvägen, båttransport är nödvändig. På detaljkartan har jag märkt ut en plats där jag vet att 

det går bra att landa med båt. Troligen går det att hitta fler bra landstigningspunkter i direkt 

anslutning till bränningsområdets nordöstra sida. Koordinater (SWEREF 99TM): 

398982/6570589 

 

Se Bilaga 1 för kartor.  

 

Beskrivning av bränningsobjektet 

Skogen på Bärön bedöms bitvis redan idag ha tillräckliga naturvärden för att räknas till 

naturtypen 9010 Taiga, framförallt yttre zonen mot väster, söder och öster där 

hällmarkstallskogar breder ut sig. Den är dock inte i fullgod status, eftersom det i viss mån 

saknas gamla träd och död ved. Öns inre delar består av en mosaik av kalhyggen med snabbt 

tätnande lövsly, fuktigare partier med alkärr och björkdungar, tallbeväxta småmyrar och 

områden med barrblandskog. En naturvårdsbränning i hällmarkstallskogarna och 

barrblandskogarna bedöms öka mängden död ved, gynna tall framför gran samt öka 

solinstrålningen. Reliktbock är exempel på en art som finns på gamla levande solbelysta tallar 

längs Bäröns västra strand som bör gynnas av naturvårdsbränningen.  

 

Målsättningar med naturvårdsbränningen 

Mål med bränningen är att öka mängden stående och liggande död ved i området för att skapa 

substrat som är lämpliga för vedlevande arter. Bränningen förväntas också skapa en mer 

ljusöppen miljö med solbelysta tallstammar lämpliga för t.ex. reliktbock. Minst 60 % av de 

äldre tallarna ska överleva bränningen. Området ska brännas med låg brandintensitet 

(flamlängd 0,5–1 m) där elden under en stor del av bränningen får krypa i motvind.  

 

Markpåverkan är sekundär vid denna bränning, även om det är positivt om humuslagret 

tunnas ut. För att minska risken för att obränt material blir kvar efter bränningen och flammar 

upp igen under efterbevakningen bör det vara ordentligt torrt i mossan och gärna också det 

översta humuslagret (riktvärden FFMC>80 och DMC>30 enligt FWI-systemet). 

 

 Hög överlevnad för äldre tall (>60% överlevnad). 

 Hög dödlighet för gran.  

 Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd.  
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Vattenkällor 

A: huvudsaklig vattenkälla är Vänern.  

B: bassäng för påfyllning av vattenkannor vid bränningsområdet.  

 

 
 

Brandgränser 

Mot söder och öster utgörs gränsen av hällar ner mot Vänern (400 m). Här finns inte någon 

spridningsrisk.  

 

I nordväst går gränsen utmed ett fuktdråg som rinner ner från våtmarken i norr (90 m). 

Fuktdråget är inte så brett och här finns ris och fjolårsgräs som riskerar att föra elden över 

dråget. Förstärks med vattning och trampning. Eventuellt röjning av risvegetation på några 

ställen. Innanför gränsen står granar. Skulle de flamma upp bör man vara uppmärksam på om 

gnistor far iväg som tänder utanför området. 
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Fuktdråget i nordväst.  

 

I norr ligger en våtmark med öppna vattenspeglar (120 m). Även här finns fjolårsvegetation 

som kan utgöra en risk under delar av året. Vid behov förstärkning med vattning och 

trampning.  

 
Från väster in mot myren.  
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Den nordöstra gränsen går rätt genom skogen (70 m). Det är öppen tallskog med lite bränsle i 

markskiktet. Denna del av gränsen ska vattnas av ordentligt före och under bränningen. Här är 

det viktigt att hålla efterbevakningen så att det inte kryper över någonstans efter bränningen. 

 

 
Nordöstra gränsen, bilden tagen från hällarna i öster in mot myrmarken. 

 

 
Nordöstra gränsen, hällar ner mot Vänern. 
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Bränsletyp /struktur 

 
 

1: Större delen av ytan är gles tallskog med enstaka gran i väster. I söder inslag av björk, där 

är det också tätt med klenare tallar. Husmossa/väggmossa och blåbärsris i svackorna, renlavar 

och lingon på hällpartierna. I söder är bottenskiktet och fältskiktet bitvis magert och kan nog 

fläckvis få svårt att föra en brand.  

 
Bild mot väster. Granar längs kanten mot fuktdråget. 
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Bild mot söder, där man ser att det blir tätare ner mot Vänern. 

 

 
Sydligaste delen av området med inslag av björk och klenare tallar. Högt ris men dåligt med 

mossa i botten.  

 

2: Fuktdråg med skvattram och vitmossor. 
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3: Tallskog med inslag av hällmarker. Husmossa/väggmossa och blåbärsris i svackorna, 

renlavar och lingon på hällpartierna. 

 
Norra området.  

 

Skyddsobjekt 

Tallar med angrepp av reliktbock ska behandlas försiktigt vid bränningen om sådana finns. 

T.ex. genom att skrapa bort humus närmast stammen om tallen har barklösa partier i basen, 

annars genom att bränna försiktigt med låg intensitet vid dem. 

 

Kulturlämningar ska skyddas om sådana upptäcks inför bränningen. Inom bränningsområdet 

finns en stubbe med några gamla spikar i, skrapa bort humus kring denna och vattna av inför 

bränning. 

 

Riskobjekt 

Två rotvältor med exponerad torr humus som låg i gränsen flyttades längre in i området redan 

vid planeringsbesöket. Inga ytterligare riskobjekt hittades vid planeringen. 
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Förberedande åtgärder 

Se även checklista i excelfil (Bilaga 2). 

 

Bränningsdagen (eller dagen innan):  

Röjning brandgator (dagen innan)  

Dra ut slang kring området. (dagen innan)  

Sätt ut bassäng och placera ut fyllda vattenkannor 

och handredskap. (dagen innan) 

 

Gemensam säkerhetsgenomgång all personal  

Vattna av känsliga avsnitt, sätt upp sprinklers.   

Rensa kring skyddsobjekt.   

Anmälan till Räddningstjänst och radio.  

  

 

Bränningsföreskrifter / bränningsfönster 

Följande förhållanden är önskvärda vid bränningen för att nå de uppsatta målen och kunna 

genomföra bränningen på ett säkert sätt:  

 

 RH ska ej vara lägre än aktuell temperatur (dvs vid 27 grader får rH ej understiga 

27%). Vid RH under 30% bör bränningen inte påbörjas för tidigt på dagen innan man 

ser var rH landar under eftermiddagen då det generellt är mest torrt och varmt.  

 FFMC bör vara mellan 80-89 

 DMC bör vara mellan 25-50 

 DC bör ej överstiga 300.  

 Vind mellan 1-4 m/s optimalt. Vinden bör inte överstiga 6 m/s.  

 ISI bör ej överstiga 9. 

 

Upptorkningen ska vara tillräcklig för att finbränslet (lavar och mossor) ska kunna brinna 

över hela området, men det är inte nödvändigt att vänta in någon djupare upptorkning i 

humuslagret. Om det är för torrt i de djupare lagren (DC>300) kan eftersläckningen bli jobbig 

och trädrötter skadas så att många träd ramlar efter bränning. 

 

Bränningsintensiteten ska generellt hållas låg (omkring 0,5 m i flamlängd) för att se till att 

många av de äldre tallarna överlever. I fläckar kan den tillåtas gå högre för att få en variation i 

dödlighet inom området.  

 

 

Smitningsplan 
Vid smitning ska omedelbart meddelas på radio så att personal kan omfördelas. Tändningen 

avstannar och personal som inte redan är upptagna med gränsbevakning hjälper till med att slå 

ner smitningen. 

 

Är det inte möjligt att slå ner smitningen ska skydd av stugor på norra delen av ön prioriteras. 

Reservpump och slang bör finnas i båten för att snabbt kunna ta sig runt ön.  
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Utrustning 
Se Bilaga 3.  

 

 

Uppföljning under bränningen 
Aktuella FWI-värden för bränningsdagen laddas ned och sparas. Var 30:e minut under 

bränningen noteras relativa luftfuktigheten (Rh), lufttemperatur, vindriktning samt 

vindhastighet samt flamlängd och brandfrontens läge ritas in på karta. En väderstation sätts 

upp som loggar väderdata under hela dagen.  

 

 

Eftersläckning 
Eftersläckning av området närmast gränsen ska påbörjas omedelbart efter bränningen. Om 

eftersläckning inne i området bedöms vara mer arbetsamt än att låta branden glöda ut kan man 

låta det glödbrinna i upp till 3 dygn innan man går in och eftersläcker. Om eftersläckningen 

bedöms vara riskfylld för personalen är det bättre att låta området glödbrinna en längre tid 

under bevakning så länge gränsen är säkrad.  

 

 

Efterbevakning 
Efter bränningen ska området gås över tillsammans med efterbevakningspersonalen för att 

identifiera områden som kräver särskild uppmärksamhet. Eftersläckning koncentreras 

inledningsvis till kantzonen längs de mest utsatta gränspartierna, därefter till riskobjekt längre 

in i området. Efter 3 dygn inleds vid behov total eftersläckning av området. Om det bedöms 

säkrare att låta det brinna ut på egen hand så kan det bli aktuellt med en längre efterbevakning 

istället.  

 

Efterbevakningspersonal ska finnas på plats åtminstone den första natten och dagen efter 

bränningen. När det inte längre finns flammande eld ska området därefter besökas under den 

torraste delen av dagen tills inga rökar återstår. Om det blir torrt och blåsigt efter att området 

bedömts vara släckt behövs extra besök för att säkerställa att inga dolda glöder flammat upp 

igen.  
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Bilaga 1 (kartbilaga) 

 
Detaljkarta (skala 1:3000, koordinatsystem SWEREF 99TM) 
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Näromgivningskarta (skala 1:25 000) 
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Översiktskarta (skala 1:80 000) 
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Bilaga 2 (checklistor) 
P

la
n

er
in

g 

Tillstånd och markägarkontakter Behövs ej 

Förberedande fältplanering Klart 

Mål och syfte Klart 

Bränningsplan Påbörjad 

Kommunikationsplan Påbörjad 

Uppföljningsplan Klart 

Kontakter med räddningstjänst Påbörjad 

U
p

p
h

an
d

lin
g 

Upphandling förberedande åtgärder 
(alternativt fyll behovet med egen personal) 

Behövs ej 

Upphandling bränning (alternativt fyll 
behovet med egen personal). 

Egen personal, ev kompletteras 
med entreprenör 

Avtal Bränning 
Egen personal, ev kompletteras 

med entreprenör 

Upphandling uppföljning (alternativt fyll 
behovet med egen personal). 

Egen personal 

Fö
rb

e
re

d
an

d
e

 
åt

gä
rd

e
r 

Genomför informationsåtgärder Skyltar & pressmeddelande 

Genomför Förberedande åtgärder Behövs ej 

Lista kontaktuppgifter till personer som ska 
meddelas (markägare, TIB, förvaltare…) 

Påbörjad 

Uppföljning - före bränning Klart 

B
rä

n
n

in
g 

Meddelande till personer på lista   

Samtlig personal på plats har säkerhets-
information, utrustning & utbildning 

  

Anmälan till räddningstjänst & trafikradio   

Bränning   

Uppföljning - under bränning   

B
rä

n
n

in
g 

- 
ef

te
rb

ev
ak

n
in

g Eftersläckning längs gräns   

Eftersläckning av riskobjekt inom området   

Bevakning tills ingen glöd & inga rökar 
återstår  

  

Extra besök vid torrt & blåsigt väder därefter   

Avanmäl till räddningstjänst när området 
lämnas 

  

Inplockning utrustning   

Ef
te

r 
b

rä
n

n
in

g Uppföljning - 1 månad efter bränning   

Ta hand om uppföljningsdata   

Skriv rapport/utvärdering   

Avslutande kommunikationsinsatser   

Skyltar vid området   
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CHECKLISTA BRÄNNINGSDAGEN  
KRYSSA  

 Är bränningsplanen komplett?  

 Har kommunikationsinsatserna genomförts enligt plan?  

 Är alla förberedande åtgärder utförda?  

 Är bränningsfönstret öppet och är nuvarande och prognostiserade 

väderförhållanden tillräckligt gynnsamma? 

 Är all personal som krävs för bränning på plats och lämpade för den 

tilldelade uppgiften? 

 Har all personal blivit informerad om objektet, målsättning med 

bränningen och bränningens genomförande? 

 Har all personal blivit informerade om risker, säkerhet, flyktvägar mm? 

 Är reträttvägarna fria? Kan ambulans och brandkår komma fram 

obehindrat? 

 Har all personal blivit informerad om kommunikationsrutiner 

(kommunikationsradio, visselpipa)? Har kommunikationsutrustningen 

testats? 

 Fungerar kommunikationsvägarna utåt (mobiltelefon el dyl)? 

 Finns 1:a hjälpen-utrustning strategiskt utplacerad och vet alla om var? 

 Finns dricksvatten och extra mat strategiskt utplacerade och vet alla var? 

 Är all nödvändig utrustning för bränningen och efterbevakningen på plats 

och fullt fungerande? 

 Är pumparna provkörda? 

 Finns samtliga resurser som krävs vid en ev. smitning på plats? 

 Har gränserna setts över? Är gränserna säkra? 

 Är eventuell helikopter redo? 

 Har räddningstjänst och allmänhet informerats enligt plan?  

 Finns loggboken på samlingsplatsen? 

 Är testbränningen tillräcklig för att bedöma förväntat brandbeteende? 

 Kan, enligt bränningsledaren, bränningen genomföras enligt planerna och 

kommer den att nå målsättningarna? 

BRÄNN!  

Datum:______________ Klockslag: ___________ 

 

Bränningsledare: 
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Bilaga 3 (Utrustning) 

Utrustningslista 
 

  Bränningsledning Gränsbevakning 

Telefonnummer Bassäng (lilla bassängen) inkl kulventil.  

Telefon Slang 42 mm  

Stödladdare till telefon Slang 38 mm 

Loggbok Slang 25 mm 

Pennor Slang formstyv 19 mm 

Tändare/tändstickor Spännband 

Kartor Strålrör 

 
Kopplingar 

Pumpskötare Slangavstängare 

Hörselskydd Sprinklers 

Verktyg Markspjut 

Stora pumpen inkl. sugslang, hink & 
snöre.  

Vattenkannor 

Lilla pumpen inkl. sugslang, hink & snöre. Pulaski 

Bensin 4-takt, tratt för påfyllning Motorsåg 

Motorolja, tratt för påfyllning Röjsåg 

 
Krattor & räfsor 

Tändning Spade 

Tändare/tändstickor Plastbackar (för transport utrustning). 

Tändkannor 2 st.  
 

Tändbränsle (bensin 20%/ diesel 80%) Efterbevakning 

 
Pannlampor 

All personal Kartor 

Kom-radio Telefonnummer 

Visselpipa  

Skyddskläder Första hjälpen 

Andningsmask Stor första-hjälpen-väska 

Skyddsglasögon Brännskadekit inkl ögonskölj 

Lämpliga skor Fältbår 

Handskar Extra vatten & energi, vätskeersättning 

Vatten Rakel-apparat? Extra telefon?  

Mat 
 

Kartor & telefonnummer Uppföljning 

 
Se uppföljningsmanual 

 
  

  

  


