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Bränningsplan Kvädö 

Detaljunderlag och kartor för bränningens genomförande 
 

Lokalisering: Bränningobjektet är beläget 6,5 km NO om kyrkan i Östra Ed. 

 Omgivande landskap; åker, hällmarkstallskog, igenväxande beten, sumpskog och havsvik. 

 Bränningslandskap; Östra kärnområdet 

 Rotationsområde; Valdemarsvik med omnejd 

 Värdetrakt för ekologisk grupp av brandgynnade arter; skiktad tallskog, rörliga pyrofiler 

 Områdeshistorik: Skogen i naturreservatet liksom traktens skärgårdsskogar i allmänhet, 
har under långa tider nyttjats för husbehovshuggning, skogsbete, svedjebruk och till viss 
del även kolning. Betesbränning har förmodligen varit särskilt vanligt i skärgårdsskogarna 
för att öka fodervärdet och underlätta för boskapsbete. Fram till 1940-talet var skogen i 
bränningsområdet relativt gels och betad. Därefter har området påverkats av trakt-

Se karta 

 A huvudsaklig vattenkälla 
Diket i öster kan dämmas för att ge tillräckligt med vatten så att en pump kan placeras i 
områdets nordöstra hörn och en pump i områdets sydvästra hörn. I syd väst ska pumpen 
klara av att ta bräckt havsvatten. 

 B vattenkällor för påfyllning av kannor 
Två ” bombmurklor” ute på åkern och tank transporterad på 4-hjulingsflak, utmed 
skogsgränsen, samt diket i den östra kanten 

 C eventuell alternativ vattenkälla för minde portabel pumppump 
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Se karta 
 

Hela objektet: 
 

Omkrets: 2678, varav 2016 m mot land 

Norr: 982 m mot åker (höstvete V, NV & vall + träda i N, NO) 

Väster: 206 m sumpskog + 291 m skog = 397 m 

Söder: 818 m havsstrand, varav 157 vass 

Öster: 365 m dike 

Slangbehov:> 2020 m  

Höjdskillnad:5-10 m 

Högsta punkten: 25 m ö h 

 
Brandgränsen ca (2 m bred i skog) röjs och rensas från vedartad vegetation (röjningsrester dras 
bort från brandgränsen ca 10 m åt vardera håll). Finns ”lurviga” granar i bränningsobjektet nära 
brandgränsens östra eller västra sträckning underkvistas dessa. Enstaka ”lurviga” gran finns även i 
brandgränsen mot åker vilka kan underkvistas. Skogsgränsen vattnas inför bränningen. I den 
vänstra kanten flyttas gränsen upp till den ytan där granen avverkats och följer sedan en basväg 
ner mot pumpplatsen i sydväst. Före bränning röjs vassen i diket och en 2 m bred brandgata i 
vassområdet utmed bränningsobjektet. Bron i den sydöstra delen görs vid så man kan tas sig över 
med fyrhjuling och vattentank för att ha i beredskap vid bränning i kanten mot vassen. 
 

 

Bränslestruktur / bestånd (humustjocklek, mosstyp, gräs/ris, grot, beståndsstruktur etc) 
1 30,7 ha. Hällmarkstallskog inslag av björk, enstaka aspar och ekar. Enar, ljung och 

renlavar (skarp ristyp), grunt humustäcke. I norr inslag av hävdpräglade ekar och gräs. 
3 6,3 ha. Barrblandskog blåbärstyp och skogsmossor, partier med gräs, medeltjockt till 

tjockt humustäcke. 

4 2,7 ha. Barrblandskog av gräs(skogssäv) eller blåbärstyp, inslag av vitmossor och 
överslutna gran partier i övrigt skogsmossor. Delvis avverkat  

5 0,8 ha. Små skvattramtallmyrar, vitmossor, relativt tjockt torvlager. 

6 3,6 ha barrblandskog med inslag björk, enstaka ekar och ett klibbalsparti. Även slånsnår 
och vidvuxna granar. Fältskikt av smalbladiga gräs eller blåbärsris. Skogsmossor. Relativt 
tjockt humuslager och mycket tjockt i vall utmed diket. 
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 Senvuxna ekar – frihuggs vid behov, lågintensiv brand, antändning på läsidan. 

 Gammeltallar – lågintensiv brand, antändning på läsidan. 

 enstaka lindar  – vattnas och släcks ned efter bränning, lågintensiv brand,  

 enstaka vildapel – vattnas och släcks ned efter bränning, lågintensiv brand 

 enstaka sälgar – vattnas och släcks ned efter bränning, lågintensiv brand 
 
Se kartutsnitt. 
Granar som står intill skyddsobjekt underkvistas. Ris dras bort minst 10 m från skyddsobjekten. 
 
Inga kända kultur eller fornlämningar enligt FMIS 
 
Tall med eventuellt örnbo skyddas från eld genom vattning (kanske inte ska vara med?) 
 

 

 Vassområde sydost om bränningsobjektet. Det finns riska för att vassen fattar eld. Elden 
kan då spridas till skogsområdet i öster. Vassen växer även in i dikets sydligaste del ca 30 
m. Före bränning röjs vassen i diket och en 2 m bred brandgata i vassområdet röjs intill 
bränningsobjektet. Vassen vattnas upp ordentligt innan brandfronten når hit.  

 Åkermarken nordväst om bränningsobjektet under den period då grödan mognat eller är 
nära på mogen. Mogen råg eller vete är lättantändlig och elden kan sprida sig relativt 
snabbt trots grön undervegetation. Vi vill inte heller ha en massa spring för att släcka 
gnistantändningar i åkern före skörd. Under perioden då grödan är mogen bör bränning 
undvikas. Efter skörd är marken dock inte eldfängd. 

 Torrakor, märk ut med snitslar i terrängen för att uppmärksamma brännings- och 
efterbevakningspersonal. Dessa innebär dock ingen risk om de står kvar efter bränningen. 
Testa genom att knuffa. 

 Dikesvallen från dikningen kommer förmodligen att pyra under lång tid efter bränningen. 
Granar som står på vallen kan eventuellt bli underminerade och stå löst om glödbranden 
håller på länge. 

 Eventuellt kan gamla körskador innebära ökad risk. Tjocka humusvallar kan pyra under 
lång tid efter brand. Humusvallar från körskador grävs ur och släcks ned om de ligger 10-
15 m från brandgräns under eftersläckningsarbete. 

 

 

 

 Röjning av brandgräns och slanglinje. Ses över runt hela objektet. Viktigt i skog, 
vassområdet och utmed diket. I väster håller vi oss till det ny a hugget och basvägen ner 
mot havet Gul/röd snitsel (tror jag vi satte) 

 Underkvistning av riskabla granar utmed brandgräns, på dikesvall och kring skyddsobjekt. 

 Transportväg och lägerplats iordningställs. 
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  Eventuellt röjning av gröda/vegetation 1 m intill diket för slanglinje och framkomlighet 
med fyrhjuling. 

 Reträttvägar snitslas. Eftersom objektet är stort bör några reträttvägar snitslas genom 
objektet och ut till säkerhet. Snitsla och märk upp väg till; basläger, lägerplats, 
vattendepåer och materialdepåer. 

 Spänger. Den södra spången behöver restaureras eller byggas om så att den går att köra 
över med fyrhjuling. Röj vegetation kring spängerna. 

 Plattform för en pumpstation i sydväst behöver ordnas. Vassvegetation måste röjas och 
anordning som håller ner pumpmunstycket under vattnet och samtidigt förhindrar insug 
av vegetationsdelar behöver ordnas (ex hink + påle). 

 Dämme för pumpstation i områdets nordöstra del är klart, om  vi kan använda munken. 
Däremot görs med fördel ett mindre dämme i diket strax efter den södra spången 

 Skydds och eller riskobjekt märks upp med snitslar. 

 Information enligt kommunikationsplan. 

 

 Läger iordningställs. 

 Eventuell båt läggs på anvisad plats. 

 Testbränning. 

 Brandgränsen trycks till av tramp, järnhäst el dyl om behov finns. 

 Pump riggas och provkörs, reservpump provkörs. 

 Slang rullas ut och fylls, (eventuellt görs detta gör redan dagen innan)  

 Vattenbasänger, vattentankar, inklusive hävert riggas på plats och fylls upp med vatten. 

 Brandgräns genom skog vattnas upp. 

 Utplacering av vattenkannor, släckare, spadar, hackor etc. 

 Häng ut snitslar i objektet, underlättar bedömning vindriktning. 

 Vattning av lind och aplar. 
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RIKTVÄRDEN 

Vind 
hastighet  

Vind 
riktning 

Temp 
 

Rh 
 

FFMC 
 

DMC 

1-5 m/s S, SO, O < 30 C 30-60% 80-90 > 30 

 
OBS! 
Eftersom området är mycket stort och samtidigt kommer att påverkas av sjöbris från sydost- ost 
under eftermiddagen ska bränningen inte startas vid annan vindriktning än S, SO, eller O. 
 
Bränning bör inte ske under perioden då grödan på åkern nordväst om området är mogen. 
 
Viktigt att FFMC ligger rätt. Har torkan varit lång före bränningstillfället så att DMC-värdet är 
högt >40 ska glödbranden släckas ner i delar med senvuxna ekar och tallöverståndare. 
 
Förslag till antändningsplan/genomförandeplan 
(För att nå målen krävs ett relativt långsamt brandförlopp. Antändning bör starta mitt på dagen 
för att undvika stora förändringar i luftfuktighet och inverkan från sjöbris. För att hantera 
områdets storlek (max 900 m öster-väster) och en startvind från syd, bör två tändningsledare 
tända parallellt med varandra. Parallelltändning ställer höga krav på kommunikation 
tändningsledarna emellan så att en gemensam brandfront kan utvecklas. Antändningen sker som 
stegvis medvindsbränning med utgångspunkt i områdets norra del. Det är i denna del som de 
flesta skyddsobjekten står. Antändningen sker till en början som glesa punkter utmed en tänkt 
linje. När skyddsobjekt dyker upp placerat tändpunkten på skyddsobjektets läsida. Några hundra 
meter in i objektet kan antändningen ske aggressivare d v s tätare punkter/linjetändning och 
längre avstånd mellan tändlinjerna så att andelen medvindsbränning ökar. Var och när det är 
möjligt att öka intensiteten beror på hur den varma röken beter sig och om det finns risk för att 
skyddsobjektens trädkronor ska skadas av rökens hetta. Intensiteten i branden får gärna vara hög 
i täta skogsparier där det är ont om lövträd. I områdets södra del blir frekvensen av skyddsobjekt 
och värdefulla träd större igen. Förmodligen kommer luftfuktigheten att öka mot kvällen och 
därmed automatiskt dämpa intensiteten i branden. När värdefulla träd eller skyddsobjekt påträffas 
görs antändningen på läsidan av objektet.)  
 
Bränningen kommer att göras som en motvindbränning i grunden men med att man lägger slag 
som får brinna med vinden för att ha kontroll på bränningen. Tändning kommer att ske runt 
12.00, kanske tidigare, för att säkra upp en svart zon i bakkant. Detta tar i regel lång tid eftersom 
denna eld måste backa hela tiden, alternativ tänder man endast kort slag för att hålla ner 
intensiteten. Detta passar dock bra eftersom det är i kanterna som många av skyddsobjekten 
finns. Vattning av brandgränser ligger hela tiden något för fronten för att ha lite margninal vid 
om vinden skulle kantra och man måste styra om tändningsmönstret. För att veta hur långa det är 
vattnat kommer vi att flytta med en gul/orange hink som markerar att hit är det vattnat. (i hinken 
finns lite snacks och dricksvatten och andra bra att ha grejer).  
När ”säkerhetszonen” är avbränd, 50-100 m brett, kommer två tändare att påbörja tändning från 
varsin kant för att mötas på mitten. De kommer att ha varsin GPS att gå efter för att kunna 
navigera så det inte blir några konstigheter i tändningsmönster. Mestadels kommer punkttändning 
att användas men på sina ställen, för att skapa variation görs linjetändning vilket ökar intensiteten 
avsevärt och därmed mortaliteten på träden. Omedelbart efter brandfrontens passage släcks en ca 
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5m bred zon in i brännan för att säkra upp gränserna och slippa ha eventuella glödbränder 
alldeles inpå begränsningslinjen. Även runt skyddsobjekt som ligger i anslutning till 
begränsningslinjen släcks eventuella glödbränder för att säkra dessa. 
Objektet är relativt stort och tempot måste vara ganska högt för att klara av detta under dagen. 
Frampå kvällen kommer luftfuktigheten att stiga och då sjunker 
brännbarheten/spridningsförmågan avsevärt, samtidigt som vi eventuellt kan få landbris vilket 
gör att vinden avtar och sedan vänder mot väst eller nordväst.       
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Vi en eventuell smitning avbryts all tändning och fronten släcks ner av de som håller 
begränsningslinjerna. Övrig personal ansluter för att stoppa smitningen men befintliga resurser. I 
det fall vi hyser minst tvekan om att klara smitningen själv larmas 112 till lämplig brytpunkt där 
bränningsledaren möter upp.  
Första yttre begränsningslinje är vägen utmed Östgötaleden som leder runt objektet i väster, norr 
och öster. 
Brytpunkt 1 är på vägen norr om Glo. 
Brytpunkt 2 är på vägen ner mot Licknevarp. 
Brytpunkt 3 är på vägen ut mot Kvädö. 
 
Reträttvägar utgörs i dels av de två spängerna över diket öster om bränningsobjektet till 
lägerplats, dels av transportvägen som leder till baslägret vid sjön och vidare till Vägen med 
Östgötaleden väster om bränningsobjektet. Sist men inte minst kan bruksvägen som går över 
åkrarna i norr till Vägen med Östgötaleden, intill gården Glo, användas. Vid pumpstationen 
sydväst om bränningsobjektet placeras även en båt som kan användas vid behov. 

 

Den utrustning som kommer att användas är 63mm slang (ca 1500m) som stamledning runt 
objektet, från huvudpumpen till havet i sydväst. På benet utmed den östra kanten, utmed diket, 
kommer vi att ha 38 som stamledning. Som manöverslang kommer vi använda 25:or alternativt 
38:or. 
Huvudpump kommer att vara an Albin 900 men vi kommer även att ha två st. MARK III 
pumpar som reservpumpar, varav en står nere vid havet i sydväst och en är vid huvudpumpen i 
nordöst. 
Vi kommer dessutom att ha en fyrhjuling med vagn och 300vattentank och pump som mobil 
släckenhet. Utmed slanglinjen kommer ett antal materialdepåer läggas ut med extra slang och 
strålrör. Vattenkannor och hinkar kommer också att finas utmed slanglinjen. I depåerna kommer 
att finnas 100 m extra smalslang samt strålrör och sedan kommer det att finnas ytterligera 500m 
smalslang strålrör och förgreningar lastas på släp eller pickup för att snabbt kunna köras ut dit det 
behövs.  

 

 

Aktuella FWI-värden för bränningsdagen laddas ned och sparas. Var 30:e minut under 
bränningen noteras relativa luftfuktigheten (Rh), lufttemperatur, vindriktning, vindhastighet och 
flamlängd. Brandfrontens läge loggas m h a GPS, i tändningsledarens ficka. 
Vi kommer att ha en väderstation stående ute på fältet som loggar vindstyrka och riktning, samt 
Rh och temperatur var 10 minut.  
 
Utöver detta kommer uppföljning ske enligt projektplan för LIFE Coast benefit 
 

Eftersläckning påbörjas strax efter brandfrontens passage och då släcks allt från brandgatan och 
ca 5 meter in för att skapa en svart säker zon. Den riktiga eftersläckningen påbörjas efter avslutad 
bränning och den del av brandgränsen som löper genom skog släcks glödbranden inom 
ytterligare en zon på 10 -15 m in i bränningsobjektet. Eftersläckning sker även i delar med 
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senvuxna ekar, lindar och aplar, om uttorkningen varit lång före bränning. I övrigt ska 
glödbränder få brinna ut. 
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Efterbevakning bör genomföras med personal på plats hela första dygnet. Därefter räcker det 
med bevakning dagtid i två dagar och sedan med besök två gånger under dagtid (kl 10 och kl 16). 
När rökarna blir färre och ligger i redan avbrända områden kan besöken glesas ut ytterligare. Det 
kan räcka med besök varannan dag vid stabilt mindre riskabelt väder. Under hela 
efterbevakningen skall vädersituationen bevakas och justera frekvensen på besöken därefter. 
Förändringar i vindriktning/styrka och fortsatt uttorkning föranleder en ökning i besöken. 
 
Efterbevakning genomförs genom att bevaka yttergränser så att inga glödbränder finns inom 10-
15 meter från kanten av det brända området. Vid lång efterbevakning med fortsatt upptorkning 
skall risken för återantändning bedömas genom att se om glödbränder finns i närheten av 
obrända områden inom brännan. Upptäckta rökar markeras med snitsel för att förenkla fortsatt 
bevakning. Vid avslutande av efterbevakning skall området genomsökas tre dagar i sträck och 
inga rökar skall påträffas. Avslutandet skall inte ske under regnigt väder. 
 
Särskilt viktiga partier är brandgränsen genom skog samt torvvallen invid diket i öster. 
 

Insektsfynd från brandfält vid Odlet 1997: 
Stenagostus rufus knäppare VU 
Dorcatoma substriata trägnagare NT 
Dorcatoma flavicornis trägnagare NT 
Stagetus borealis trägnagare NT 
Cryptarcha undata glansbagge NT 
Ipidia binotata glansbagge NT 
Corticeus unicolor svartbagge NT 
Prionychus melanarius svartbagge EN 
Corticaria fagi svartbagge DD 
Acanthoderes flavipes långhorning NT 
Apomyelis bistriatella skiktdynemott NT 
Xeleborinus saxesenii barkborre NT 
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CHECKLISTA BRÄNNINGSDAGEN  
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? Är fordon parkerade åt reträtthållet och sitter 

nycklar i? 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? 

 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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Detaljkarta. Förslag för gränsdragning, pumpplacering, parkeringsplatser, samlingsplatsmed första hjälpen etc, 

100 metersrutor) © Lansstyrelsen, © Lantmäteriet. 
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Fältkarta. © Lansstyrelsen, © Lantmäteriet. 
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Översiktskarta. © Lansstyrelsen, © Lantmäteriet. 


