Information och rutiner vid hygges- och
naturvårdsbränning i Västerbottens län
Rutinen är utformad mellan räddningstjänsterna i Västerbottens län, Länsstyrelsen och
företrädarna för skogsbruket i länet.
Brandflyg bevakar skogen
Under sommaren finns det skogsbrandflyg som bevakar skogen i Västerbottens län.
Länsstyrelsen samordnar arbetet med skogsbrandflyget. Information om skogsbrandflyget
finns på Länsstyrelsen. Ansvaret för bevakning av skogsegendomar är skogsägarens, enligt
Lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Undantag under eldningsförbud
Räddningscheferna har i samråd med Länsstyrelsen beslutat om regler som ska följas vid
föranmälan om bränning, under bränningstid och vid efterbevakning. Delar av dessa rutiner
bör även följas vid skogsbränder och efterbevakning av dessa. Skogsägare ska uppfylla sitt
ansvar, ha beredskap för skogsbrand och ställa resurser till förfogande vid skogsbrand. Vid
eldningsförbud är det straffbart att tända eld i skog och mark. Men den räddningstjänst som
har beslutat om eldningsförbudet har möjlighet att undanta de hygges- och
naturvårdsbränningar som föranmälts enligt denna rutin från eldningsförbudet.
Ansvar för bevakning efter skogsbrand
Bränder i skog och mark som inte uppfyller kriterierna för begreppet ”räddningstjänst” enligt
lagen om skydd mot olyckor har skogsägaren själv ansvar för. Räddningsledaren beslutar om
en händelse är ”räddningstjänst” samt när räddningstjänsten är avslutad. Ansvaret för
bevakning efter skogsbrand är alltid skogsägarens. Detta medför att skogsägaren omgående
kommer att kallas till brandplatsen. Om skogsägaren får kännedom om brand, ska denne bege
sig till brandplatsen och ta med sig resurser samt kontakta räddningsledaren.
Räddningsledaren ska om det är möjligt ge råd om efteråtgärder. Om markägaren inte går att
nå har räddningstjänsten rätt att utföra bevakning på dennes bekostnad.
Viktigt för dig som skogsägare
Räddningscheferna vill att skogsägare lämnar uppgifter om jourlistor, kontaktpersoner samt
vilka resurser i form av personal, fordon och utrustning, som kan sättas in vid bränder inom
eget eller andras skogsområden. Kom ihåg att:
 skicka in jourlistor
 skicka in personal- och materielresurslista
 upprätta en bra och kvalificerad insatsplan vid varje bränning.
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Rutiner vid hygges- och naturvårdsbränning i
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1. Förhandsanmälan till räddningstjänst i berörd kommun
 Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdsbränning ska anmäla detta skriftligt
till räddningstjänsten senast 30 dagar före planerad bränning. Anmälningsblankett
finns på kommunens webbplats: www.umea.se/kommun.
 Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare,
insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer samt
resurslista på personal och materiel.
 Skicka anmälan i digital form.
 Anmälan gäller i 2 kalenderår.
2. Ange läge på karta och insatsplan
 Bifoga en topografisk karta i skala 1:50 000 eller 1:100 000 med lägesangivning och
GPS-koordinat till anmälan. Hantering av anmälan kräver att lägesangivningen är
gjord med stor omsorg.
 Bränningsledaren ska upprätta och bifoga en insatsplan för den aktuella bränningen.
Planen, med karta 1:10 000 eller 1:20 000, ska visa området för bränningen, vägar,
vändplatser, vattentag, sjöar, kraftledningar, begränsningslinjer i terrängen samt
bränningsledarens organisation och resurser för bränning och efterbevakning med
mera.
3. Besiktning
 Räddningschefen granskar insatsplanen och arrangemanget och kan även begära
besiktning av brännplatsen.
 Föreläggande och anvisningar ges till brännaren.
 Granskning och besiktning är avgiftsbelagd. Avgiften för räddningstjänstens
administration av bränningsanmälan är 1 200 kronor. Eventuell besiktning på
bränningsplatsen debiteras enligt aktuell räddningstjänsts tillsynstaxa.
4. Bekräftelse på anmälan
 Räddningstjänsten bekräftar skriftligt bränningsanmälan och anger
anmälningsnummer. Anmälningsnummer består av kommun, traktens namn, år och
löpnummer.
 Räddningstjänsten meddelar brännaren vilket telefonnummer som skall användas vid
anmälan om tändning, släckt och helt kall.
5. Definitiv anmälan
 Vid eldningsförbud är det den räddningstjänst som utfärdat eldningsförbudet som
medger undantag från förbudet för hygges- och naturvårdsbränningar som anmälts i
förväg enligt rutinen. Om det råder eldningsförbud, försäkra dig om att din bränning är
undantagen från förbudet.
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Bränning sker på markägarens ansvar.
Brännaren ska göra en definitiv anmälan till räddningstjänsten, dagen innan och före
klockan 08.00 samma dag som bränning ska äga rum på anvisat telefonnummer.
Räddningstjänsten informerar berörda brandstationer och SOS Alarm.

6. Efter bränning
 När bränningen är avslutad och ”släckt” ska brännaren meddela detta till
räddningstjänsten samtidigt som uppgifter lämnas om vem som är ansvarig för
efterbevakning osv. Ytterligare en anmälan ska ske när bränningen är ”helt kall” och
ingen ytterligare bevakning behövs.
Meddela:
 vem som är ansvarig för efterbevakning (namn, telefon)
 vilka resurser som företaget har organiserat på platsen
 när efterbevakningen är avslutad, helt kall.
7. Ansvar
 Det är skogsägarens och bränningsledarens ansvar att se till att bränningen inte orsakar
skogsbrand.
 Detta ansvar gäller även om kommunens räddningstjänst har besiktigat platsen.
 Bränning utan anmälan under rådande eldningsförbud är förenat med
strafföreläggande.
8. Förteckning över kontaktpersoner och arbetsledare
 Ansvarig bränningsledare ska anges i anmälan om hyggesbränning.
 Skogsbolagen/skogsägare ska skicka in personal- och materielförteckningar samt
jourlistor med uppgifter om telefon och mobiltelefon, även om det inte är aktuellt med
bränning. Skicka även in uppgifter om ägarområden och nya skogsbilvägar.
Skicka uppgifterna i digital form till räddningstjänsten före 1 maj varje år.
Kontakt
Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
Telefon: 090-16 22 00
Webbplats: www.umea.se/brand

Lycka till med en säker skogsbrandbevakning!

