Bränningsplan Västersjön
Detaljunderlag och kartor för bränningens genomförande
Med underlag från fältblankett/GIS
Natura 2000-området Västersjön är beläget i de nordligaste delarna av Värmlands län, väster
om Höljes i Torsby kommun. Naturreservatsbildning pågår. Markägare är staten genom
Naturvårdsverket.
Vägen in i området kommer från nordost och tar av från vägen mot Uggleheden strax väster
om bron över Höljan. Vägen är bred och det finns flera rymliga vändytor. Till största delen i
gott skick, men bil med hög markfrigång rekommenderas då det finns avsnitt med hög
mittsträng. Koordinat för vändplanen i västra delen av bränningsområdet (SWEREF 99TM):
361140/6755250

Översiktskarta. Bränningsområdena är markerade med svart. Grönt visar gränserna för
Natura 2000-området.
Delområdet norr om skogsbilvägen (F) är ca 39 ha, och delområdena söder om skogsbilvägen
(A-E) är sammanlagt ca 35 ha. Minst 50 ha ska brännas inom detta område.

Beskrivning av bränningsobjektet
Skogen i bränningsområdet är talldominerad på stenbunden mark. I svackorna är inslaget av
fuktmossor större. I sydost finns sumpdråg med hänglavsrik granskog.
Det finns en mosaik av små och stora myrmarker i området. Myrmarkerna varierar från blöta
starrmyrar till tallmossar med ljung och ris. På många av myrarna är det ett stort uppslag av
ungtall, kanske på grund av att stora delar av skogarna i området har gödslats.

Uppslag av ungtall på myrarna.
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Västra delen av område B, talldominerade stenbundna lavmarker. I bakgrunden syns den
nordligaste av Rytomttjärnarna.
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Beskrivning av de olika delområdena (se karta)

Karta över delområden som beskrivs nedan (A-F).
Söder om vägen (A-E), ca 35 ha sammanlagt
Område A, B och D utgörs av tallhedar som delas av fuktdråg och små myrar. Här finns
många möjliga avgränsningar om man vill dela upp bränningen i flera etapper. Jag har delat
upp området i tre enheter utifrån fältbesöket, men fler möjligheter finns att dela upp området i
mindre enheter.
Områdenas storlek
A: 3,2 ha
B: 21,5 ha
C: 3,8 ha
D: 5,9 ha
E: 0,5 ha
I sydost finns en stor holme (C). På denna holme finns många brandstubbar. I öster övergår
holmen i mer gran, och avslutas mot ett sumpdråg med hänglavrik granskog som inte ska
brännas. Myren mellan holmen och det stora bränningsområdet lider av talluppslag (liksom
många andra myrar i området) och kan gärna få brinna av om bränningsledaren anser det
lämpligt med tanke på uttorkningsläget och risken för jobbig eftersläckning.
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Myren mellan delområde D och C (foto in mot område D).

Bäck/surdråg öster om delområde C.
Även norr om denna holme finns ett parti med granskog (E) som gränsar mot en hänglavsrik
sumpmark. Denna övergår sedan gradvis i tallskog igen uppför brant sluttning.
Bränningsledaren får avgöra utifrån väderförhållandena om det behövs en slanglinje i
beståndsgränsen ovanför sluttningen eller om elden ska låtas krypa ner i granskogen.
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Beståndsgräns tall/gran område B/E.

Norr om vägen (F på kartan), ca 39 ha
Norr om vägen finns ett lämpligt område omgivet av blöta myrar. Området består av
skogsklädda holmar med liknande vegetation som området söder om vägen, skilda av
rismyrar. I sydväst är graninslaget större.

Centrala delarna av delområde F.
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Bild över myren som utgör gräns västerut i område F.

Beskrivning av bränningsorganisation
Hela bränningen inklusive planering, förberedelser, utförande, eftersläckning och
efterbevakning utförs av entreprenör. Länsstyrelsen sköter uppföljning och insamling av data
inför, under och efter bränningen med egen personal (2 personer).

Målsättningar med naturvårdsbränningen
Målsättningen är att glesa ut beståndet och skapa brandskadade tallar.




Relativt hög överlevnad för tall (ca 60% överlevnad).
Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd.
De torra och friska markerna är tillräckligt upptorkade för att föra en brand och
lavar/mossor och förna ska kunna brännas bort i de torra och friska markerna. Man
behöver inte vänta in djuptorka i humuslagret, och partier med vitmossa behöver inte
heller bli avbrända.
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Vattenkällor
Vattentag finns i tjärnarna söder om området, framförallt Rytomttjärnarna. Delområde B har
många gamla stickvägar från gallring, och det går att ta sig fram med fyrhjuling ner till
Rytomttjärnarna. Kanten är något sank, men det går att gå ända ut till vattnet. Det går dock
inte att köra ut med fyrhjuling ända ner till vattnet. Östersjön har större sankområden runtom,
men även här går det att promenera ända ut till vattnet så även denna kan fungera som
vattentag. Kanske bör man lägga ut en tillfällig spång eller liknande för att skydda våtmarken.
Längs vägen finns diken där det sent på hösten fläckvis stod mycket vatten – troligen är de
dock torra under sommaren. På några ställen har man grävt hål i myrkanten invid vägen vid
vägdikningen, kanske kan det gå att dämma upp för vatten där om det inte är alltför torrt,
alternativt fylla på och använda dem som bassänger då de verkar sakna dränering.

Föreslaget vattentag, den nordligaste av Rytomttjärnarna.

Brandgränser
Många alternativ finns för att avgränsa ett hanterbart område för bränning. Det är upp till
entreprenören att slutligt besluta om gränser för bränningen.
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Bränsletyp /struktur
Skogen består av öppen tallskog på morän. På de allra flesta platser finns inte något
stegbränsle som når upp till tallkronorna. Död ved saknas i större delen av området.
Generellt är marken stenbunden, och området kan med fördel brännas när det inte är så
djuptorrt. Lavmarkerna bör torka upp snabbt. I svackorna är inslaget av fuktmossor större, och
här finns partier som inte kommer att brinna.
Finbränslet i bottenskikt består framföralt av renlavar och väggmossa under ett fältskikt av
blåbärsris. Fläckvis ersätts blåbär av lingon.

Skyddsobjekt
I Västersjön finns mycket höga fågelvärden med skrattmåskoloni etc, och denna sjö ska därför
inte störas vid bränning under vår-sommar. Västersjön ska inte användas som vattentag, inte
heller vid helikopterbevattning.
Myrmarkerna är generellt av högt värde i området, och permanenta skador som blir kvar flera
säsonger får inte uppstå.
Det finns inte så mycket död ved i området. I östra delen av området finns stubbar med
välbevarade brandljud. Om det är möjligt utan för stor ansträngning, t.ex. i närheten av gräns,
är det bra om de vattnas av för att bevara historiken.

I väster finns en fin timmerkoja utanför bränningsområdet. En spångad stig går ner till kojan
och här finns också utedass, vedförråd och kallkälla. Kojan ligger på statens mark (tidigare
Bergvik Skog). Nyttjaren av kojan har informerats om kommande bränning.
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Riskobjekt
Inom området finns inga kända riskobjekt. Det gränsavsnitt som är känsligast är gränsen mot
nordost i det södra området.

Förberedande åtgärder
Före bränningsdag:
Entreprenören ansvarar för att kontakta räddningstjänst och planera bränningen i detalj.
Länsstyrelsen ansvarar för att planera och genomföra uppföljning och informationsåtgärder.
Bränningsdag:
Entreprenören ansvarar för bränningen, utrustning och samtliga förberedelser kring detta.
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och eventuella mediakontakter.

Utrustning
Entreprenören ansvarar för att ha lämplig utrustning för bränningen.

Uppföljning under bränningen
Aktuella FWI-värden för bränningsdagen laddas ned och sparas. Var 30:e minut under
bränningen noteras relativ luftfuktighet (Rh), lufttemperatur, vindriktning, vindhastighet samt
flamlängd och brandfrontens läge ritas in på karta.

Eftersläckning
Zonen närmast områdesgränsen (ca 20 m in i området) kan eftersläckas omedelbart efter
bränning för att underlätta efterbevakningen. Resten av området ska låtas glödbrinna i tre
dagar innan det eftersläcks.

Efterbevakning
Entreprenören ansvarar för efterbevakning. När entreprenören anser att området är helt släckt
ska länsstyrelsens kontaktperson meddelas för överlämning.
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