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Naturvårdsbränning i Natura 2000området Västersjön 21-22 augusti 2015

Bränningen fortsatte långt in på kvällen den 21 augusti. Foto: Jenny Sander.
Bränningen utfördes den 21-22 augusti 2015.
Uppföljning gjordes den 30 september 2015.
Uppföljningsmetod: direktuppföljning vid naturvårdsbränning, förenklad version
(utan markfuktighetsundersökning).
Fältdata: Jenny Sander & Dick Östberg, under bränningsdagen även Per
Gustafsson.
Foton: Jenny Sander om inte annat angetts.
Rapporten sammanställd av Jenny Sander.
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LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

1 Sammanfattning
Ca 69 hektar, varav 48 ha skogsmark, brändes den 21-22 augusti 2015.
Uppdragsgivare Länsstyrelsen och utförare Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt
med underentreprenörer. Bränningsledare var Andreas Öster (dag 1) och Lars
Ambrosiusson (dag 2) från Skogsstyrelsen.
FWI låg på 21-22 enligt SMHIs tabelldata (se bilaga 2).
Finbränslet var torrt i de flesta delar av området. Humus och förna var fuktig i
större delen av området. De delar som tändes under sen kväll har brunnit väldigt
ytligt, men några sydsluttningar på de öppna tallåsarna har brunnit ända ner till
mineraljorden. Bränningen har gett heterogenitet i träddödlighet och
markpåverkan med många olika brandpräglade strukturer som resultat.
Efterbevakningen pågick i 11 dagar. Den 2 september meddelade
bränningsledaren att de lämnat området och plockat hem all utrustning.
Dödligheten i trädskiktet varierade mycket över området, från 0-80%. Sett över
skogsmarken i hela området uppskattas dödligheten till ca 5-10%.

1.1 Intensitet och antändning - Dag 1
Norra området

Klockan 11.40 påbörjades bränningen i det norra hörnet av bränningsområdet.
Temperaturen låg på 20,4 med något instabil vind på ca 0,5 m/s och luftfuktighet
på 47 %. Man började tända utmed den norra gränsen för att sen sakta dra sig ner
mot sydost.
När en ordentlig gräns etablerats så tändes bredare slag och större ytor tilläts
brinna i medvind. Eftersom vinden var svag och det är gott om myrstråk som
splittrar området i många små skogsholmar så blev intensiteten ändå generellt låg.
Längst i sydväst fanns ett granparti där bränningsledaren var orolig för hög
intensitet. När de sista slagen i detta område tändes vid kl.17.40 fanns därför
helikoptern i luften. Intensiteten blev dock inte hög här heller, utan kröp under
granarna utan att gå upp i kronorna. Vinden var fortsatt svag och upptorkningen
långsam i det slutna beståndet, vilket troligen bidrog till det dämpade förloppet.
Väderförhållandena vid bränningen var i stort sett likartade under hela dagen tills
solen gick ner, då temperaturen sjönk och luftfuktigheten ökade. Vinden var
sydvästlig i stort sett hela tiden, 0,5-3 m/s med byar upp till 6 m/s som mest.
Luftfuktigheten låg på ca 47 % i början av bränningen för att gå ner till 29 % som
lägst vid 16.45. Temperatur 19-23 °C.
Södra området

Vid 18.14 tändes de första slagen i det södra området. Den första timmen arbetade
man med att säkra den nordöstra gränsen, som var det mest kritiska partiet i
området. Helikoptern fanns i luften under tändningen här.
Vid 19.45 hade man säkrat hela den östra gränsen och drygt 200 m längs vägen i
norr, och helikoptern lämnade området. Temperatur var då 20°C och rH 46%.
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Tändningen fortsatte med dubbla och trippla slag ända fram till 21.50, då
temperatur sjunkit till 13°C och rH var 73%. Det brann förvånansvärt bra i
finbränslet långt in på kvällen trots högt rH och låg temperatur, och den svala
luften tillät ett aggressivt tändningsmönster utan att intensiteten blev för hög.
Efterbesök visar dock att ytorna som tändes sent har brunnit väldigt ytligt så att
stora delar av finbränslet finns kvar efter bränningen.

1.2 Intensitet och antändning - Dag 2
Väderförhållandena under dag 2 liknade dem under dag 1. Under natten hade
temperaturen sjunkit ända till 2°C med rH 100% vid kl. 05. När solen kom upp
steg temperaturen snabbt, och när tändningen startade om vid 12.30 var
temperaturen 21°C och rH 41%.
Under natten och förmiddagen hade elden krupit vidare västerut på egen hand i
det södra området. Det norra området hade vid det här laget till största delen
slocknat. Fokus lades till en början på att räta ut flamfronten, eftersom elden
framförallt krupit västerut längs en åsrygg centralt i området. Två tändare arbetade
norr om denna åsrygg och en tändare söder om den för att tända de vikar som
återstod. Vid kl. 14 möttes tändarna och flamfronten var uträtad. Temperaturen
var nu 22°C och rH 34%.
På tallåsarna i södra delen av området valde man nu att tända mer aggressivt för
att få högre dödlighet på några ställen eftersom intensiteten generellt varit låg
under större delen av bränningen. Vid en höjd valde man att tända samtidigt på
båda sidor om höjden, så att elden skulle mötas på toppen, vilket gav hög
intensitet i detta område. Bränslemängden på dessa lavhedar var dock inte så stor,
så flamlängderna var ändå relativt moderata.
Kl 16.20 lades den sista tändlinjen längst västerut i det södra området.
Temperaturen var nu 23°C och rH 34%
Som lägst hade rH sjunkit till 32% på den fasta mätaren utanför området vid kl.
14:30. På den handhållna mätaren inne i området var rH generellt snäppet lägre
med 27% som lägst vid kl. 15. Temperaturen var också generellt 1°C varmare
inne i området. Vinden var fortsatt sydvästlig från 0,5-2 m/s med byar på upp till
4 m/s.
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2 Beskrivning av bränningsområdet och
mål för bränningen
Se bilaga 1 (Bränningsplan för Västersjön) för en detaljerad beskrivning av
bränningsområdet.
Målsättningen var 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.

3 Väderförhållanden vid bränningen
Försommaren var relativt kall, men i början av juni kom en vecka med varmare
väder som gjorde att det började torka upp. Det fortsatte dock komma regnskurar
med jämna mellanrum. I början av juli var det bränningsbart enligt tabelldata, men
då hade inte entreprenören möjlighet. I början av augusti började det torka upp
igen, och veckorna inför bränningen var det bra torkväder med temperaturer över
20 grader och låg luftfuktighet.
Fukthalten i finbränsle och humus mättes inte. Bara det översta lagret av lavar och
mossor kändes torrt medan förna och humus var fuktiga. DMC-värdet enligt
SMHI:s prognos var 35-39 under bränningsdagarna, FWI-värdet 20-21 och FFMC
92.
Väderdata mättes dels med en handhållen mätare (Kestrel 3000) och med en
mätare på stativ som loggade var
10:e minut (Kestrel 4500, bild till
vänster).
Temperaturen var under
tändningen 17-25 °C, kallare
frampå natten. Under natten
mellan bränningsdagarna sjönk
temperaturen till 2°C med 100%
rH. Relativ luftfuktighet (rH)
varierade mellan 27-73% under
tändningen, högst sent på kvällen
den första dagen när tändningen
avslutades, och lägst kring kl. 15
dag två.
Vinden var i medel ca 1 m/s, med
byar uppemot 4-6 m/s emellanåt.
Under större delen av bränningen
blåste det från SV.
Se bilaga 2 för väderdata.
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4 Utförande
4.1 Personal och utrustning
1.

Pumpar och slang

Pump var placerad vid Rytomttjärnarna söder om bränningsområdet. En mindre
pump fanns också i ett vägdike vid den västra gränsen av bränningsområdet. En
vattentank med 1 m3 vatten var monterad på bandvagnen, och ytterligare en
vattentank fanns längs vägen mitt i bränningsområdet.
Slang låg ute runt södra delområdet, med undantag för den del som följde vägen
mellan bränningsområdena. Slang fanns också vid den västra gränsen i anslutning
till bilvägen och en bit upp mot myren. Resten av gränserna för det norra området
trampades över blöt myrmark med bandvagn. Elden stannade så snart den nådde
myrmarkerna eftersom de var ordentligt blöta.
2.

Annan utrustning

Tändkannor av typen ”drip torch” användes med en diesel/bensin-blandning på ca
70/30.
Helikopter fanns på plats under dag 1.
Bandvagn med 1 m3 vattentank på släpet för trampning av myrvegetation och
gränsbevakning. Bandvagnen var effektiv vid trampning av myrvegetationen, och
till största delen ser det bra ut efteråt. I enstaka blötpartier har det dock blivit fler
vändor fram och tillbaka än vad markerna tål, och spåren bör följas framöver för
att se hur återetableringen ser ut.
3.

Personal

Bränningen utfördes av Skogsstyrelsen, Norra Dalarnas distrikt. De hade i sin tur
anlitat underentreprenörer för gränsbevakning och efterbevakning. Elever från
Klarälvdalens folkhögskola var på plats under dag 1 för att lära sig om bränning
och hjälpa till som gnistvakt.
Ca 10 personer var på plats från entreprenören, varav en bränningsledare och två
tändare.
Tre personer från Länsstyrelsen skötte uppföljning av bränning och
väderförhållanden.

4.2 Efterbevakning
Natt efter bränning fanns nattvakt vid området.
5 dagar efter bränning, den 27 augusti, kom en del regn. Den 2 september kom ett
rejält regnväder och området bedömdes vara helt släckt.
Den 2 september meddelade entreprenören att de lämnat området och tagit hem all
utrustning.
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5 Effekter av bränningen
5.1 Areal
Total yta för bränning av båda delområdena blev 69 hektar, varav 48,1 hektar
skogsmark som efter bränningen kvalificerar sig till naturtyp 9010 Taiga.
Norra området: 20 ha skogsmark.
Södra området: 28 ha skogsmark.

5.2 Dödlighet
Det är svårt att uppskatta dödlighet i skogsmarken i ett område som är så stort och
varierat med många små fuktstråk mellan torra holmar. I de delar där dödligheten
var högst, i nordväst och i sydväst, är dödligheten över 20 %. I andra delar av
bränningsområdet är dödligheten försumbar. Som ett grovt överslag uppskattar jag
primärdödligheten hos vuxna träd till omkring 5 % på den torra marken.

Norra änden av området (Foto Johan Hemberg).
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I sydväst var dödligheten högst. (Foto Johan Hemberg)

Norr om den västra vändplanen var dödligheten låg. (Foto Johan Hemberg)
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Söder om vägen, östra delen. Även här var dödligheten låg. (Foto Johan
Hemberg)

5.3 Mätningar i punkter och transekter
Mätningar och fotografering i alla väderstreck gjordes före och efter bränningen
på 12 punkter spridda över hela området. Punkterna placerades i representativa
ytor med målsättningen att spegla variationen i området.
Mätningar före bränning gjordes den 8 juni 2015 för det södra området och den 22
juli 2015 för det norra området. Mätningar efter bränningen gjordes den 30
september 2015. Se bilaga 2.
Mätningarna i punkterna indikerar att intensiteten generellt var högre i det södra
delområdet än i det norra, sett till sothöjd på träd och krondöd. Detta var också
upplevelsen under bränningsdagarna.
Två humustransekter med sammanlagt 103 punkter placerades ut samtidigt med
fotopunkterna. Humusdjupet i området varierar mellan 0-16 cm (borträknat
myrpartier med torv). Transekterna indikerar inte någon skillnad i humusdjup före
och efter bränning, något som stämmer överens med observationerna i fält. I några
av de öppna sydsluttningarna har dock öppna ytor med sand bränts fram, vilket
inte fångas upp av dessa mätningar.
Kådflöden på levande tall och i några fall gran fanns vid samtliga mätpunkter och
indikerar stamskador, så kallade brandljud. Dessa är ett viktigt substrat för
målarten slät tallkapuschongbagge.
En rolig notering är att tretåig hackspett, en av målarterna för projektets
bränningar, siktades i området vid efterbesöket. Inventeringar av brandgynnade
arter har inte gjorts ännu.
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6 Bilagor
1.
2.
3.
4.

Bränningsplan för Västersjön
Väderdata, mätningar i punkter, humustransekter och antändningsmönster.
Karta antändning.
Fotodokumentation i punkter
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