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Natura 200-kod och namn: SE0540078 Kalvö skärgård  

Projektområde: 12 

Kommun: Mariestads kommun 

Skyddsstatus: Natura 2000 SPA/SCI, Naturreservat 

Markägare: 
Naturvårdsverket: Kalvö 1:2 

Målnaturtyper: 9010 Taiga 

Målarter: A002 Storlom, A190 Skräntärna, A193 Fisktärna, A194 Silvertärna 

Planerade åtgärder inom LIFE+ Vänern: 

 C1a – Röjning av fågelskär (se restaureringsplan för fågelskär) 

 C3 – Naturvårdsbränning 

 D1 – Uppföljning av projektåtgärder 

 E1 – Informationsskyltar 

 E5 – Besöksanordningar 

På delar av ön finns 

det unga bestånd med 

planterad gran och 

tall. Där föreslås 

naturvårdsbränningar 

som restaurerings- och 

skötselmetod. 

Foto: Anders Stagen 
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Beskrivning av objekt 
Kalvö skärgård är ett vackert naturområde i Mariestads kommun, beläget i 

Vänern, norr om Torsö. Kalvö skärgård består av Kalvö med följande 

mindre öar: Ingfriholmarna, Lilla Knupen, Stora och lilla Krappeln, Trollö, 

Laxhallarna, Stora och Lilla Björkön, Sandholmen, Krokö, Aplaholmarna, 

Fällholmarna samt mindre holmar och skär. Själva Kalvön är uppdelad i 

Hemön, Österön och Mellön, vilka förenas med stenbryggor. 

 

Öarna är mycket sparsamt bebyggda, näst intill oexploaterade, med bara en 

mindre gård, kronotorp, på västra delen av Hemön. Kronotorpet är nu 

sommarbostad. Vid kronotorpet ligger också en jaktstuga. På Fällholmen, 

norr om Kalvön ligger en fyrvaktarbostad. Området har ett rikt fågelliv och 

de geologiska och botaniska värdena är också av intresse. Båtlivet är under 

sommaren intensivt och naturhamnarna och de anlagda bryggorna besöks av 

många. 

 

Kalvöarna med omgivande öar och skär höjer sig endast 10-15 m över 

Vänerns yta. Det är huvudsakligen gnejsen som är den dominerande 

berggrunden, men det förekommer även hyperit, vilket bidrar till en rikare 

flora. Hela Kalvö skärgård domineras av tallskog, som delvis växer på 

mager, sandig och bergiga marker och på vissa ställen där det finns hyperit 

är tallskogen mer örtrik. De äldre tallarna återfinns huvudsakligen på de 

mindre öarna och i strandkanten på de större öarna. 

 

I Kalvö skärgård ligger 15-20 öar/ögrupper som kan klassificeras som 

fågelskär. Här häckar framför allt trutar, måsar och tärnor, med flera viktiga 

häckningsplatser för fisktärna. Till de intressantaste följearterna hör 

vitkindad gås, storlom och roskarl (den senare har dock inte häckat i området 

sedan 1980-talet). Skräntärnan har häckat vissa år inom området (senast 

1996). 

 

På öarna häckar också flera par fiskgjuse och lärkfalk. En av de mindre 

öarna väster om Hemön hyser områdets enda hägerkoloni. I våtmarkerna 

mellan de större öarna rastar änder och gäss. 

 

Österön 

Österön är starkt påverkad av skogsbruk, så här finner man inga äldre tallar. 

Skogarna klassificeras framförallt som hällmarkstallskog och tallskog av ris- 

och örttyp. Delar av ön består av ca 30 -50 åriga planterade gran- och 

tallskogar på torra och friska marker. Trädskiktet är mycket tätt och trots sin 

unga ålder har det börjat självgallras. Det täta trädskiktet har också lett till att 

fältskiktet är svagt utvecklat. Mängden död ved är mycket liten. 

 

På de delar av ön med unga bestånd av planterad gran och tall föreslås 

naturvårdsbränningar som restaurerings- och skötselmetod. Det utpekade 

området är lämpligt att bränna eftersom det omges av vatten och det finns 

inga byggnader som kan skadas av branden. Alla naturvårdsbränningar 

genomförs i enlighet med de krav som brandmyndigheten ställer. 
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Syfte med åtgärd 
Bränningen sker i syfte att öka arealen och förbättra status för habitatet 9010 

Taiga. Se förväntade resultat nedan för längre beskrivning och areal. 

Beskrivning av åtgärd 
 

C1a – Röjning av fågelskär 

Se restaureringsplan för fågelskär. 

 
C3 – Naturvårdsbränning 
Det övergripande målet med bränningen är att få till ett första steg i 

restaureringen av området till en äldre, glesare, skiktad brandpräglad 

blandskog med tall, ek, asp och björk. Skogen ska efter bränningen vara 

glesare där framför allt gran på brännbar mark ska dö i stor utsträckning, 

men även en del tall förväntas dö. Detta kommer skapa ett stort inslag av 

döda och döende träd. Brandljud ska förhoppningsvis initieras i de yngre 

tallarna. Föryngring av fröbanksarter och luftspridda markväxter ska 

möjliggöras genom brandpåverkan på fält- och bottenskikt, liksom 

föryngring av tall och lövträd (asp, sälg, björk, ek mm). 

 

Skyddsobjekt, exempelvis äldre träd, ska inte skadas vid bränningen. Efter 

avbränningen ska glödbränder tillåtas fortgå en tid efter då detta ger en större 

påverkan på marken och den flora och fauna som etablerar sig på brännan. 

 

Se bränningsplan (bilaga 1) för mer detaljer kring naturvårdsbränningen. 

 

Österön: ca 22,4 ha 

 
D1 – Uppföljning av projektets effekter 
Fotografering av områdena kommer utföras före och efter, vid fasta 

fotopunkter. Uppföljning av bränning, enligt Naturvårdsverkets manual, 

kommer att ske före och efter åtgärderna. Tillvägagångssättet vid 

bränningarna kommer också att dokumenteras. 

 

E1 – Skyltning 
Tillfälliga skyltar kommer att sättas upp för att informera om projektet samt 

specifikt om naturvårdsbränningen. Sen ska en permanent skylt om 

naturvårdsbränning sättas upp i området. 

 

E5 – Besöksanordningar 
Båtlivet i Kalvö skärgård är under sommaren intensivt och naturhamnarna 

och de anlagda bryggorna besöks av många. Fina badmiljöer med klipp- och 

sandstränder finns på flera av öarna. Genom restaureringsarbetena och 

utvecklingen av besöksanordningar kommer attraktionskraften att öka 

ytterligare. 

 

Inom projektet kommer två bryggor att anläggas för att förenkla för 

båtburna besökare. En på Hemön och en på Mellön. 

 Bryggan på Hemön (Kalvö krontorp) kommer anläggas genom att 

den redan befintliga bryggan repareras och förlängs. Bryggan ska 
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vara 15m lång och ha plats för såväl arrendatorns som besökarnas 

båtar. Bryggan ska även kompletteras med en sektion som är 

anpassad för kanotister. 

 Den befintliga bryggan på Mellön (Östra Moviken) tas bort och 

ersätts av en ny. Den nya bryggan ska vara 20m lång och även ha en 

sektion längst ut som är anpassad för kanotister 

 

Det kommer även byggas två komposteringstoaletter för båtburna 

besökare. En på Hemön och en på Stora Aplaholmen. Dessa 

komposteringstoaletter fungerar utan vatten och avfallet komposteras direkt 

på plats. Detta gör att man slipper transportera avfallet från dessa 

svårtillgängliga områden. 

 

Ca 12 km vandringsleder ska märkas upp i fält för att göra området mer 

lättillgängligt för besökare och även för att kunna visa upp de delar där 

naturvårdsbränning genomförts. Några leder utgår från stigar som finns 

sedan tidigare, men även några helt nya ska anläggas. 

 

 
Översiktskarta av de åtgärder (actions) som ska göras inom Kalvö skärgård. 
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Detaljkarta av de åtgärder (actions) som ska göras på Hemön och Österön 

inom Kalvö skärgård. 

Förväntade resultat 
Habitat och hur stor yta som förväntas restaureras (se bilaga för kartor): 

 

9010 – Taiga 

Taiga förekommer i hela landet och består av ett brett spektrum av olika 

typer av barrskogar och triviallövskogar. Skogarna kan växa på torra – blöta 

marker och fältvegetationen varierar mellan olika områden med olika 

fuktighet och näringsrikedom. I sydligaste länen inom kontinental 

biogeografisk region finns dock endast få förekomster. 

Yta: 22,4 ha 
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Tidsplan 
Naturvårdsbränningen ska vara genomförd senast 2018-09-30. 

Uppföljningen av bränningen genomförs i samband med bränningstillfället. 

Bryggorna ska vara klara senast 2018-04-30. 

Komposteringstoaletterna ska vara klara senast 2018-04-30. 

Vandringslederna ska vara klara senast 2018-04-30. 

Informationsskyltarna ska vara på plats senast 2018-12-31. 

Bilagor 
 

1. Bränningsplan för naturreservatet Kalvö skärgård 



 

      Bilaga 1 

 

Bränningsplan för naturreservatet Kalvö 
skärgård, Mariestads kommun 

 

 
LIFE 12 NAT/SE/000132 – LIFE+ Vänern 

 

Detaljunderlag och kartor för bränningens genomförande 

Blå text ska kompletteras av bränningsentreprenör 
 

Lokalisering: Bränningobjektet är beläget norr om Torsö i Vänern ca 15 km norr om Mariestad, 

5km väster om Sjötorp. 

Koordinater: Sweref 99: N65 24 049; E 43 55 93 
 

 

Beskrivning av bränningsobjektet 

Naturreservatet Kalvö skärgård är en samling öar beläget i Vänern norr om Torsö i Mariestads 

kommun. Kalvöarna med omgivande öar och skär höjer sig bara 10-15 meter över Vänerns yta. 

Det är huvudsakligen gnejsen som är den dominerande berggrunden, men det förekommer även 

hyperit, vilket bidrar till en rikare flora. Hela Kalvö skärgård domineras av tallskog, som delvis 

växer på mager, sandig och bergiga marker och på vissa ställen där det finns hyperit i tallskogen 

mer örtrik. De äldre tallarna återfinns huvudsakligen på de mindre öarna och i strandkanten på 

de större öarna. Österön, där bränningsområdena är belägna, är starkt påverkad av skogsbruk.  

Det finns vandringsleder på de större öarna och det finns också en sommarstuga på Hemön. 

Naturreservatet Kalvö skärgård är bildat bl. a. för att bevara och utveckla naturliga skogsmarker. 

Störningsprocesser som brand och naturliga vattenståndsvariationer ska så långt möjligt 

förekomma regelbundet. Markägare till bränningsobjektet är staten genom Naturvårdsverket. 

Området ingår också i Natura 2000-nätverket. Denna naturvårdsbränning utförs inom ramen för 

projektet LIFE+Vänern (se http://lifevanern.se för mer info). 

 

http://lifevanern.se/


 

Området som ska brännas är ca 20 hektar stort och delat på två delområden. Stora delar har 

troligen tidigare nyttjats för utmarksbete. Tall ek och björk har tidigare utgjort en stor andel av 

trädslagsfördelningen men på de senaste åren har granen planterats in i området tillsammans 

med att tall också ökat sin andel genom plantering/sådd. Idag består området av 45 åriga tall-, 

gran- och blandskogar med visst lövinslag. 

I östra delen mot Vänern, Område 1, finns äldre tallskog i den norra delen samt en del äldre 

tallar spritt i området. I väst avgränsas södra delen av området av ett dike samt yngre björksly 

som sedan går över i hällmark. Längre norrut övergår den västra gränsen i tät, fuktig 

granskog och sedan ut i ett alkärr. I norr avgränsas området av Vänern samt ett smalare parti 

genom medelålders tallskog då den nordligaste delen av ön inte sak brännas.  

Inom området finns flera naturvärdesträd som inte bör skadas vid bränningen, dessa är inte 

uppmärkta i fält men utgörs av väldigt tydliga överståndare av tall och asp. 

Område 2, udden i sydväst är tätare än det norra området och här dominerar granen med ett 

varierat inslag av löv, främst björk. Tall finns men då mest utmed stranden. Området avgränsas 

av vatten förutom ett smalare parti i nordöst, ca 150m, som går genom skogen. 

 
 

 
 



 

Målsättningar med naturvårdsbränningen 

Det övergripande målet med bränningen är att få till ett första steg i restaureringen av området 

till en äldre, glesare, skiktad brandpräglad blandskog med tall, ek, asp och björk. Skogen ska 

efter bränningen vara glesare, brandljud ska förhoppningsvis initieras i de yngre tallarna och 

föryngring av fröbanksarter och luftspridda markväxter ska möjliggöras, liksom föryngring av 

tall och lövträd (asp, sälg, björk, ek mm). Vidare ska bränningen skapa ett stort inslag av döda 

och döende träd. 

 
Tidsmål 
Bränningen bör genomföras under bränningssäsongen 2016, med möjlighet till förlängning i två 
år, d. v. s. 2017-2018. Eftersom fågellivet i områdena har mycket höga värden får bränning inte 
genomföras tidigare än den 31juli om inte Länsstyrelsen skriftligen godkänt en tidigare start för 
den aktuella bränningssäsongen och det aktuella delområdet.    

Bränningen ska genomföras då klimatförhållanden och markbränslets fukthalt är tillräckligt 

goda för att övriga mål ska kunna nås. Dock kommer detta var svårt i det västra delobjektet 

(2) då det kommer att kräva kraftigare upptorkning än det östra delobjektet (1). 

Eftersläckning koncentreras inledningsvis till zoner mot osäkra brandhinder och därefter 

områden med särskild benägenhet för långvarig glödbrand (exempelvis torvmarken). Slutlig 

eftersläckning av hela området ska vid behov inledas om det anses nödvändigt och det 

beslutas av Länsstyrelsen. 

Efterbevakning ska ske så länge glödbränder förekommer på brännan. Personal och utrustning 

ska finnas på plats så länge beställaren kräver detta 

 
Säkerhetsmål 
Bränningen ska planeras och genomföras på sådant sätt att säkerheten för personal och övriga, 
närvarande på plats, är säkerställd (förtydligas av entreprenören under: utrustning och 

förberedelser) 

Bränningen ska hållas inom de på förhand givna gränserna. 

Efterbevakning och eftersläckning ska ske enligt tidsmålen ovan. 

 
Naturvårdsmål 
Målsättningen är att glesa ut beståndet och skapa brandskadade tallar. 
Skyddsobjekt, exempelvis äldre träd, ska inte skadas vid bränningen. 
Det är en fördel om uttorkningsförhållandena vid bränningstillfället är tillräckliga för att 

aktivera fröbank och möjliggöra fröföryngring av pionjärarter som exempelvis tall, asp och 

björk på brännan. Efter avbränningen ska glödbränder tillåtas fortgå en tid efter då detta ger en 

större påverkan på marken och den flora och fauna som etablerar sig på brännan. 

Eftersläckning ska ske enligt tidsmålen ovan.   

 
Mål för träddödligheten (träd i det övre trädskiktet). 

 90-100 % av granarna, i de delar som har brännbar vegetation, ska vara döda inom 3 år 
efter bränningen. 

 10-30 % av tallarna ska dö vid bränningen. Träddödligheten kan vara koncentrerad till 

mindre grupper men ska vara spridd över hela området. Med träddödlighet avses här den 

träddöd som orsakas av krondöd där minst 70% av barrmassan i kronan har dött.                                   

 20-50 % av tallarna ska vara döda inom 10 år efter bränningen. Med träddödlighet 

avses i detta fallet den totala dödligheten till följd av kronskador, stamskador, 

rotskador och skador till följd av exempelvis insektsangrepp. 

    Mer än 90% av marken inom bränningsobjektet ska vara tydligt påverkad av branden. 
Partier med gran och asplövsförna och vitmossedominerade partier inräknas inte i målet. 

 
Kommunikationsmål   
Kommunikation med räddningstjänst utförs av entreprenör. Även för kontakt med 

lokalradio på bränningsdagen ansvarar entreprenör.  



 

Alla som befinner sig inom bränningsobjektet vid avbränningen ska ha tillgång till 

kommunikationsapparat och kunna kommunicera med övriga. 
Kommunikationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare ska upplevas som väl 
fungerande av båda parter. 
Länsstyrelsen ansvarar för att möta eventuellt mediaintresse under bränningen 

 
Uppföljnings- och utvärderingsmål 
Mätning och notering av klimatfaktorer (rh, temperatur, vindriktning, vindhastighet, 
molnbildning), antändningsmönster och brandbeteende (flamhöjd, markbrandtoppbrand, 

flamfrontens läge) ska ske kontinuerligt (en gång var 30:e minut eller oftare vid behov, t ex då 

förändringar sker snabbt eller då antändningsmönstret ändras) under bränningens genomförande. 

Detta utförs av entreprenör.  
Bilagda fältblanketter över väderdata och antändningsmönster används under bränningsdagen. 

 

Uppföljning och insamling av data inför och efter bränningen sköter Länsstyrelsen 

med egen personal.  
 
 
 
 

Vattenkällor 

Vänern finns nära till hands men vattenståndet kan variera en del och bitvis är det mycket vass i 

kanten. Pump-plats anges på kartan 

 
(Revideras av bränningsentreprenör.) 

 

 
 

Brandgränser 
 

 

Se karta. 

 

Område 1. 

Vatten 1350m 

Vass (med vatten längre ut, nordvästra delen) 200m  

Alkärr 100m 

Skog av varierande täthet och karaktär 1350m 

Torrt dike 120m  

 

Område 2. 

Vatten 800 m 

Skog ca120 m (+ ca 25 m vass) 

 

 

Brandgränsen röjs och rensas från vedartad vegetation (röjningsrester dras bort från 

brandgränsen ca 10 m åt vardera håll). Finns lurviga granar i bränningsobjektet nära 

brandgränsen underkvistas dessa 

Skogsgränsen vattnas inför bränningen. 
 
 

Bränsletyp /struktur 

Bränningsobjektet är indelat i 2 delobjekt och inom delobjekt 2 utgörs till största delen 

av gran-lövblandskog med mestadels barrförna med mer eller mindre inslag av hus- 

och/eller väggmossa. Det finns luckor på sina ställen med ett homogenare mosstäcke 

exempelvis utmed sjökanten, men generellt är det ganska dåliga markbränslen som 

kräver bra upptorkning. 



 

Delobjekt 1 är mer varierat när det gäller skogs och bränsletyper. Större delen utgörs av 

45-årig, ganska tät, tallskog med inslag av gran och med vägg- och husmossa i 

markskiktet. Ur bränslesynpunkt är dessa delar bra. I den södra delen är islaget av löv 

något större samtidigt som det förekommer en del gräs i markskiktet och här är bränslet 

något sämre. Det finns även delar som domineras av 45-årig gran och i dessa är 

barrförna dominerande med inslag av hus- och väggmossa och dessa områden är något 

sämre ur bränslesynpunkt. Nedan är en ungefärlig utbredning av områdena med olika 

bränsletyper och strukturer. 

 
 
Område 

 
Områdesbeskrivning 

Storlek 
(hektar) 

 

 

A 
Gran-lövblandskog, delvis brännbar med 
hus/väggmossa och gräs 

 

 

5,5 
 

 

B 
45-årig barrblandskog, relativt tät med vägg-och 
husmossa samt barrförna. 

 

 

5,5
6  

 

C 

 

 

45-årig talldominerad skog, vägg- och husmossa 

 

 

7 
 

 

D 

 

 

Äldre talldominerad skog, vägg- och husmossa inslag av 
bärris 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt finns inte markerade på karta. Skyddsobjekten utgörs av grövre överståndare av 

tall och asp. En plan för hantering, och prioritering av skyddsobjekten tas fram gemensamt 

av Länsstyrelsen och entreprenören/bränningsledaren. Planen med åtgärder fylls i här och 

under rubriken förberedande åtgärder, dessa kan vara t.ex. bränslereducering, bevattning, 

mineraljordsuppläggning som görs innan bränning eller åtgärder som gör i samband med 

bränning exempelvis antändningsmönster, bevattning eftersläckning i direkt anslutning till 

brandfrontens passerande.  

 

(Kompletteras av bränningsentreprenör.) 

 
 

Riskobjekt 
Vassen kan utgöra ett riskobjekt beroende på vindriktning och vattenstånd i Vänern.        

(Kompletteras av bränningsentreprenör.) 

Förberedande åtgärder 

Lista de förberedelser som ska göras före bränningsdagen och på bränningsdagen, 

lämpligtvis så att de kan bockas av som en checklista. 

Före bränningsdag: 

Bränningsdag: 

(Fylls i av bränningsentreprenör.) 
 

 



 

 

Bränningsföreskrifter / bränningsfönster 
 

Faktor Lämpliga värden Olämpliga värden Kommentar 

FFMC 85-90 <82, >90  

DMC 50-70 <40 Vid höga DMC- 
värden (och DC- 

värden) får man 

tänka på att 

glödbranden kan bli 

omfattande 

Rh  <30, >50  

Vindhastighet 2-4 <0,5, >6  

Vindriktning    
 

 
 

(Revideras vid behov efter samråd mellan Länsstyrelsen och bränningsentreprenören.) 

 
Smitningsplan 

 
Beskriv hur en eventuell smitning är tänkt att hanteras och vilka prioriteringar som då gäller. 

 
(Fylls i av bränningsentreprenör.) 

 
Utrustning 
Området omges till största delen av vatten men man kommer ändå att behöva en del utrustning 
på plats. Länsstyrelsen förfogar inte över någon utrustning och entreprenören ska stå för denna. 
Ett minimum av utrustning ska vara pump och reservpump som ger tillräckligt med vatten och 
tryck även vid större vattenuttag. Dessutom ska personlig säkerhetsutrustning redovisas och alla 
ska ha tillgång till karta över bränningsområdet. 
Slang ska finnas i sådan mängd att man kan bevattna alla skogsgränser utan att behöva flytta 
runt pumpar och slang. Det bör också finnas reservslang för att kunna hantera en eventuell 
smitning.  
Då det inte finns någon riktig hamn är det svårt att få ut fordon ex fyrhjuling eller liknande. 
Entreprenören står själv för båttransporter. Länsstyrelsen kan hjälpa till med kontakter till 
båtförare. 
 
Nedan beskriver entreprenören den utrustning som finns tillgänglig, vad som läggs ut runt 
bränningsobjektet och hur den ska användas. Hur mycket reservutrustning som finns och hur 
den ska disponeras, var slangdepå, reservpump etc placeras. Ange även på karta. 

 
(Fylls i av bränningsentreprenör.) 

 
Uppföljning under bränningen 
Aktuella FWI-värden för bränningsdagen och dagarna efter laddas ned och sparas. 
 
Under bränningen loggas var 30:e minut den relativa luftfuktigheten (Rh), lufttemperatur, 
vindriktning och vindhastighet. Dessutom noteras flamlängd och brandfrontens läge på karta i 
samband med loggning av väderdata.  
Bilagda fältblanketter över väderdata och antändningsmönster används under bränningsdagen. 
 
 

Eftersläckning 
Eftersläckning påbörjas omedelbart efter avbränningen och koncentreras till partier av 
begränsningslinjen som anses svagast med avseende på risken för spridning till omkringliggande 

marker. Eftersläckning vid skyddsobjekt ska också ske vid behov efter att brandfronten passerat. 



 

Eftersläckning får ske längs en 20 meterszon vid avgränsningarna i söder, norr och väster. 

Eftersläckning i övriga objektet ska ske efter beslut av Länsstyrelsen efter samråd med 

bränningsledaren. Prioriteringar i eftersläckningsarbetet görs i samråd mellan Länsstyrelsen och 

bränningsledaren. 

Eftersläckning görs ofta med fördel på 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. 

Brännan anses släckt när det gått 3 dagar sedan sista rök om väderläget inte är så att man 

kan misstänka att det finns risk för fortsatt glödbrand. 
(Revideras vid behov i samråd mellan Länsstyrelsen och bränningsentreprenör.) 

 
Efterbevakning 
Efterbevakningen ska börja direkt efter att bränningen avslutats och vara dygnet runt tills dess 
man har full kontroll på samtliga glödar inom bränningsobjektet. Detta innebär att inga 

glödbränder förekommer inom 20-meterszonerna men även områden längre in i objektet 

måste tas med i riskbedömningen. Därefter ska efterbevakningen koncentreras till dagtid till 

dess att det inte syns några rökar och efter det ska brännan gås över en gång per dag (under 

den varmaste delen av dagen). Om vindstyrkan ökar markant ska dock bevakning ske även 

andra tider. 

 
När brännan är ”kall”, vilket den antas vara efter tre dagar utan rök eller efter bedömning i 

samråd med räddningstjänsten, avslutas efterbevakningen. 

(Revideras vid behov i samråd mellan Länsstyrelsen och bränningsentreprenör.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRYSSA  

 Är bränningsplanen komplett? 

 Är säkerhetsplanen komplett? 

 Är kommunikationsplanen komplett? 

 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? 

Har säkerhetsinformation delats ut? 

 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 checklistan för kommunikation med allmänheten och 
räddningstjänsten gåtts igenom? 

 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: 

 

CHECKLISTA BRÄNNINGSDAGEN



 

Väderdata           

Objekt: 
 

Datum: 
 

Bränningsstart:  
              

Klockslag 
plats 
(waypoint) 

luftfukt 
(Rh%) 

temp 
(C) 

vindstyrka 
m/s 

vind-
riktning  Kommentar 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

Antändningsmönster       

Objekt: Datum: 
 

Bränningsstart:  

            

Klockslag 
flamlängd 
( i m) 

linje eller 
punktant. 

avst. 
flamfront - 
tändlinje (m) 

avstånd mellan p 
vid p-antändning kommentar 
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