
 

 
Kurs i naturvårdsbränning 
27 mars 2014 på Revingehed 

 
 
Länsstyrelsen Skåne bjuder härmed in till en träff om bränning i gräsmarker. Förr 

i tiden var det vanligt att man använde bränning som skötselmetod i 

kulturlandskapet och under senare år har bränning fått ett uppsving i 

naturvårdskretsar. Metoden har stora fördelar både biologiskt och ekonomiskt. 

 
Under dagen kommer det att ges historiska tillbakablickar på hur elden tidigare 

användes i landskapet. Vi diskuterar eldens eventuella för- och nackdelar för den 

biologiska mångfalden. Huvuddelen av dagen kommer vi att tillbringa ute i fält 

och diskutera tillvägagångssätt vid bränning, utrustning och säkerhet. Om vädret 

tillåter så ska vi även genomföra en ”riktig” bränning på Revingehed. 

 

Föredragshållare under dagen är Krister Larsson, Allma Natur och kultur, som har 

stor erfarenhet av naturvårdsbränning. Program finns på nästa sida. Lunch och 

fika ingår. 

Målgrupp: Inbjudan riktar sig främst till personal på Fortifikationsverket, 

Försvarsmakten och Räddningstjänsten, samt till intresserade på kommuner och i 

naturvårdsorganisationer. 

Tid: Torsdag den 27 mars 2014, klockan 9.30 till 15.30 

Plats: Regementet, Revingehed 

Anmälan: Till Gabrielle Rosquist, tfn 010 – 224 16 13 eller 

gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se senast 17 mars 2014. Antalet platser är begränsat. 

Ange om specialkost önskas. Anmälan är bindande och en kostnad tas ut om återbud 

inte lämnas innan kursdagen. 

 

 

 
För mer information om projektet Sand Life 

kontakta Gabrielle Rosquist, 010-224 16 13 eller 

gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se 

Se även www.sandlife.se 

Kurs i naturvårdsbränning 
"<Underrubrik på injudan>"  

27 mars 2014 på Revingehed 
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Sand Life är ett projekt som ska återställa det en gång så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. 

Natura 2000-områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland ska restaureras så att de blir tillgängligare för 

såväl allmänheten som för sällsynta växter och djur. 

 

 

 

Program 

09.30 Registrering och fika 

10.00 Naturvårdsbränningens historia i odlingslandskapet och varför vi bör 

använda den idag, Krister Larsson, Allma Natur 

10.30 Tillvägagångssätt och planering, Krister Larsson, Allma Natur 

11.30 Länsstyrelsens planerade bränningar 2014, Länsstyrelsen 

12.00 Lunch 

12.45 Demonstration av bränningsutrustning och naturvårdsbränning, Krister 

Larsson, Allma Natur 

15.00 Avrundning med fika frågor och diskussion 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen med din anmälan! 


