Eftersläckning och bevakning

Råd till dig som markägare
När räddningsinsatsen är avslutad är det
markägaren som har ansvaret för eftersläckning och bevakning. Det arbetet ska
fortgå tills branden är helt släckt och
området är säkrat. En viktig tumregel under
första dagen, eller dagar med mycket vind,
är att det ska vara så många personer att hela

brandområdets kanter kan bevakas.
På så sätt finns goda förutsättningar att
upptäcka om branden flammar upp i tid.
Brandområdet bör vara bemannat under
den första natten. Var beredd på att aktiv
eftersläckning kommer att behövas i
minst 2–3 dagar.

Rekommenderat tillvägagångssätt

Håll utkik efter
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För att döda rökar kan du med fördel använda en vattenpump, slang med ett bra
munstycke som ger en vattenstråle med
hårt tryck samt spade för att gräva dig ner
i marken där glöden finns. Du kan även använda hackor, stålkrattor och vattenkannor.
Eventuellt kan utrustning hyras av oss.
Använd kläder av bomull eller linne
(ej syntet), hjälm, handskar och munskydd.
Ha dricksvatten och mat tillgängligt samt
mobiltelefon/kommunikationsradio.
Börja med att släcka glödbränder i ett
cirka 10 meter brett bälte från gränsen runt
hela området som brunnit. Gå successivt
inåt i området och döda rökar så att sedan
ett 20 meter brett bälte säkras.
Arbeta i par där en av er kyler, släcker och
har uppsikt över eventuella fallande träd.
Den andra arbetar med hacka, spade eller
yxa för att komma ner till glödhärdarna.
Hugg upp och finfördela brandhärjade
stubbar och omkullfallna träd.
Gräv upp och finfördela glödbränder i
marken. Lämna inte glödbränder nedgrävda
utan att först ha kontrollerat att de är släckta
Glöm inte att varva släckning med
att patrullera gränserna.
Ställ ut en vattenmätare på området
för att kontrollera hur mycket regn som
kommit under nätterna.
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Observera rök och svärmar
med mygg, som dras till värme.
Håll utkik efter träd med helt
avbrända rötter. När trädens rötter brinner
av faller de ljudlöst och utan förvarning.
Det kan hända flera dagar efter branden.
Var observant och kolla noga av
myrstackar, eftersom dessa är svårsläckta.
Känn efter med fingrarna var glödhärdar
fortfarande finns. Se upp för varma stenar.
Syns vit aska på ytan, finns det ofta varm
glöd och hög värme under.
Observera rötter! Beakta spridningsrisken.
Gräv upp rötterna och känn efter värme om
du är osäker.

Om branden blossar upp?

Om branden blossar upp och sprider sig utom
er kontroll ring 112 och larma omgående!
Larma hellre i ett tidigare skede än ett senare och
hellre en gång för mycket än en gång för lite!

När kan arbetet avslutas?

När tre dagar har passerat efter att den sista
röken har dödats kan området betraktas som
säkrat. Då kan du avsluta arbetet. När du ska
avgöra om bevakningen kan avslutas, tänk på
att göra bedömningen på sen eftermiddag när
det är som varmast, torrast och mest vind.

Mer information

Hemsidan: www.rtjamtland.se/markagare
Skanna QR-koden för att komma dit ->
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