Södra planerar för naturvårdsbränning här i Klenemåla
Under sommaren 2020 planerar Södra att genomföra naturvårdsbränning (se karta).
Bränningstillfället kommer att bestämmas med kort varsel beroende på väderläget och
information kommer att gå ut via lokalradion på bränningsdagen.

Södra plans
for ecological
burning here
in Klenemåla

During the summer of 2020,
Södra plans to carry out ecological
burning (see map). The time of
burning will be decided at short
notice depending on the weather
situation and information
(in Swedish) will be broadcast
via the local radio station on the
day of burning.

Why ecological burning?

Ecological burning is a planned and
controlled burning for conservation purposes
which mimics a natural fire. It benefits
certain species that depend on dead and
fire-damaged wood for their survival.

Varför gör man naturvårdsbränning?

Genom naturvårdsbränningen skapar vi en planerad och kontrollerad
bränning i naturvårdande syfte som efterliknar en naturlig brand.
Det gynnar vissa arter som är beroende av död och
brandskadad ved för sin överlevnad.

Säkerhet vid bränningen

Safety during burning
AT THE TIME OF BURNING
AND THE FOLLOWING DAYS:
• It is prohibited to visit the area – the entire
burning area including access roads will
be closed to the public.
• Södra is in contact with the rescue service
and SOS.

VID BRÄNNINGSTILLFÄLLET OCH DAGARNA EFTER:

• Information will be broadcast via the local
traffic radio station (in Swedish only).

• Södra håller kontakt med räddningstjänsten och SOS.

AFTER THE BURNING:
• Avoid the burning area – high risk of
falling trees, especially in windy weather.

• Information kommer att gå ut via trafikradion.

• Any visit to the area is at your own risk!

• Förbjudet att vistas i området – hela bränningsområdet inklusive tillfartsvägar
kommer att vara avstängt för allmänheten.

EFTER BRÄNNING:

• Undvik bränningsområdet - stor risk för fallande träd, särskilt vid blåsigt väder.
• Vistelse sker på egen risk!

Bränningen är en del av den planerade
skötseln av Södras skogar – läs mer på:
sodra.com/naturvardsbranning

