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Naturvårdsbränning på Bärön i 
naturreservatet Värmlandsskärgården 
den 30 maj 2018 

 

Fem veckor efter bränningen sitter de röda barren fortfarande kvar på träden i 

det brända området. Foto: Bergslagsbild AB.  

 

 

Bränningen utfördes onsdagen den 30 maj 2018  

Uppföljning gjordes före bränning 2017-05-19 och efter bränning 2018-06-26. 

Uppföljningsmetod: direktuppföljning vid naturvårdsbränning, förenklad version 

(utan markfuktighetsundersökning). Manualversion 4.0. 

Fältdata: Jenny Sander, Dick Östberg, Helena Malmestrand. Under 

bränningsdagen Helena Malmestrand. 

Rapporten sammanställd av Jenny Sander.  



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

 

Innehåll 
1 Sammanfattning ....................................................................... 1 

2 Beskrivning av bränningsområdet och mål för bränningen 2 

3 Väderförhållanden vid bränningen......................................... 2 

4 Utförande .................................................................................. 3 

4.1 Personal och utrustning ............................................................................... 3 

4.1.1 Pumpar & slang ............................................................................................ 3 

4.1.2 Annan utrustning .......................................................................................... 3 

4.1.3 Personal ....................................................................................................... 3 

4.2 Antändningsmönster och intensitet .............................................................. 4 

4.3 Efterbevakning ............................................................................................. 5 

5 Effekter av bränningen ............................................................ 6 

5.1 Dödlighet ...................................................................................................... 6 

5.2 Fotopunkter och mätningar i punkter och transekter ................................... 7 

5.3 Väderdata ..................................................................................................... 9 

6 Bilagor ....................................................................................... 9 

 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

                                                     1 

 

1 Sammanfattning 
Drygt 2 hektar brändes onsdag den 30 maj 2018. Bränningen gjordes av 

länsstyrelsepersonal med Jenny Sander som bränningsledare.   

Bränningen, som i sin helhet tog ca 4 timmar utföra, startade vid 17-tiden i den 

nordöstra delen av bränningsområdet. Det tog omkring 1 timme att få hela den 

nordöstra gränsen tänd, och ytterligare en timme att bränna av den nordvästra 

udden i myren. Vi var tvungna att ta det mycket lugnt i början pga. den låga 

luftfuktigheten som gjorde att elden bitvis klättrade upp längs stammarna. Under 

kvällen ökade luftfuktigheten och tändningen kunde göras med bredare slag. Den 

sista halvtimmen började det bli lite för fuktigt, så mindre fläckar blev kvar 

obrända. Dessa brändes av nästa dag för att underlätta efterbevakningen.  

Väderförhållandena på Bärön registrerades var 15:e minut av en mobil 

väderstation. Temperaturen låg vid bränningsstart på ca 27°C och den relativa 

luftfuktigheten (rH) på 33 %. Under kvällen ökade luftfuktigheten i takt med att 

temperaturen sjönk, och vid bränningens avslut vid kl 21.20 var temperaturen 

22°C och rH 52%. Vinden var svag under hela bränningen med 0-1 m/s i snitt och 

byar på som mest 3 m/s.  

Efterbevakningen pågick i drygt 1 vecka, och var klar snabbare än väntat med 

tanke på hur djupt det glödbrann i delar av området och det torra och blåsiga 

vädret. Sista rök släcktes dag 5. Efter detta besöktes området ytterligare tre dagar 

under eftermiddagarna för att kontrollera att inte någon tidigare gömd glödbrand 

flammat upp.  

Dödligheten i trädskiktet uppskattas till ca 20 %. Påverkan på humuslager och 

förna varierar över området, men bränningen bedöms på det stora hela ha haft en 

positiv effekt med en genomsnittlig minskning av humuslagret. I delar av området 

har allt organiskt material bränts bort ner till mineraljorden.   

 

 

Större delen av bränningen var flamhöjden mycket låg. Foto: Anders Tedeholm  



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

                                                     2 

 

2 Beskrivning av bränningsområdet och 
mål för bränningen 

Se bilaga 1 (Bränningsplan Bärön) för en detaljerad beskrivning av 

bränningsområdet.  

Mål med bränningen var att öka mängden stående och liggande död ved i området 

för att skapa substrat som är lämpliga för vedlevande arter. Bränningen förväntas 

också skapa en mer ljusöppen miljö med solbelysta tallstammar lämpliga för t.ex. 

reliktbock. Minst 60 % av de äldre tallarna ska överleva bränningen. Området ska 

brännas med låg brandintensitet (flamlängd 0,5–1 m) där elden under en stor del 

av bränningen får krypa i motvind.  

Markpåverkan är sekundär vid denna bränning, även om det är positivt om 

humuslagret tunnas ut. För att minska risken för att obränt material blir kvar efter 

bränningen och flammar upp igen under efterbevakningen bör det vara ordentligt 

torrt i mossan och gärna också det översta humuslagret (riktvärden FFMC>80 och 

DMC>30 enligt FWI-systemet). 

• Hög överlevnad för äldre tall (>60% överlevnad). 

• Hög dödlighet för gran.  

• Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd.  
 

3 Väderförhållanden vid bränningen 
Försommaren var torr i Värmland med hög brandrisk och flera skogsbränder 

under maj månad. På Bärön var det dock inte fullt lika torrt som i övriga länet, 

brandrisken kring Vänern låg på en normal nivå. Eldningsförbud utfärdades 

olyckligtvis utan undantag för naturvårdsbränning just till torsdagen vi tänkt 

bränna först. Ett undantag tog tid att få till, och vi fick därför skjuta på bränningen 

i några dagar. En liten skur innan den nya tilltänkta bränningsdagen gav sedan 3,6 

mm regn, och gjorde att vi fick skjuta upp bränningen ytterligare en dag.  

Temperaturen var under bränningen 22-27 °C. Luftfuktigheten varierade mellan 

33-52%, lägst vid bränningsstarten och högst vid bränningens slut kl 21.20.   

Vinden var svag från syd, i medel 0-1 m/s med byar på upp till 3 m/s. 

Tabell 1. FWI-värden för bränningsdagen (grundar sig på väderdata från vår 

väderstation på Bärön. Se bilaga 2 för uppmätta väderdata).  

FFMC 85,4 

DMC 53 

DC 190 

ISI 2,9 

BUI 62 

FWI 9,6 
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4 Utförande 
4.1 Personal och utrustning 

4.1.1 Pumpar & slang 

En Waterax Striker 3 försörjde hela bränningen och efterbevakningen med gott 

tryck (10-12 bar). Vi hade också 2 reservpumpar på plats (Mini-Striker) men 

dessa behövde inte användas. Pumpen fungerade bra, men vi hade problem med 

att sugsilen satte igen med organiskt material som blåste in i viken där vi hade 

pumpen. Pumpskötaren fick rensa silen med jämna mellanrum. Under 

efterbevakningen, där vi inte hade en person som hela tiden höll koll på pumpen, 

ledde det vid ett tillfälle till att sugslangen kollapsade av undertryck då sugsilen 

satt igen. Detta försenade eftersläckningsarbetet något, men orsakade inte någon 

risk för spridning. Vi hade en sugslang i reserv som med smärre reparationer 

kunde ta över arbetet.   

Från pumpen låg 42 mm matarslang fram till området. Därefter 38 mm längs 

bränningsområdets gräns med gren varannan koppling till 25 mm slang. Totalt 

användes 32 slanglängder (ca 800 m slang). Matarslangen skyddades med 

dräneringsrör då hällarna närmast pumpen nötte hål på slangen väldigt snabbt när 

vi testade utrustningen några dagar innan bränning. Rören fungerade dock bra 

som skydd och vi hade inte några problem med slangnötning under bränning eller 

efterbevakning. 

På myren norr om bränningsområdet placerades en självresande bassäng med 1 

m3 vatten, som vattenkälla för en av de små reservpumparna samt för att kunna 

fylla vattenkannor. Denna behövde inte användas.  

 

4.1.2 Annan utrustning 

Tändkannor av typen ”drip torch” användes för tändningen med en blandning av 

70% diesel/30% bensin. 

Packningarna i flera trevägskopplingar, sprutmunstycken och i stubbspett blåste 

ur, troligen för att trycket ut från pumpen (ca 10-12 bar) blev för högt i 

förhållande till det lilla vattenuttaget och den korta slanglinjen när bara 1-3 

munstycken var i bruk. Det mesta av utrustningen var ny och inte använd sedan 

inköp, och packningarna kan också ha torkat ur i förrådet över vintern. 

 

4.1.3 Personal 

Bränningen utfördes av Länsstyrelsen i egen regi, kompletterad av Per Knarvik 

från Skogsstyrelsen som pumpskötare. Bränningsledare var Jenny Sander.  

Sammanlagt arbetade 10 personer under själva bränningen, inklusive 

bränningsledning, uppföljning, pumpskötare och tändare. Ytterligare några 

personer jobbade med eftersläckning och efterbevakning under veckan som följde. 

Nattvakter fanns på plats de första tre nätterna, och efterbevakningspersonal 

dagtid en vecka efter bränningen. På grund av att området låg på en ö och krävde 

båttransport så ville vi inte tillåta ensamarbete, ens under de sista tre 

kontrollbesöken som annars kunnat genomföras av en person. Därför blev 

personalkostnaden mycket hög för efterbevakningen i förhållande till områdets 

storlek. 
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Bevattning av den norra gränsen. I bakgrunden syns den självresande bassängen. 

Foto: Jenny Sander. 

 

4.2 Antändningsmönster och intensitet 

Bränningen, som i sin helhet tog ca 4 timmar utföra, startade vid 17-tiden i den 

nordöstra delen av bränningsområdet. Det var torrt och varmt, så tändningen 

gjordes mycket försiktigt till en början. Det tog omkring en timme att få hela den 

nordöstra gränsen tänd, och ytterligare en timme att bränna av den nordvästra 

udden ut mot myren. Bitvis flammade det upp i skvattrambestånden i myrkanten, 

och klättrade längs tallstammarna, men generellt var intensiteten låg med 

flamlängder på 0,1-0,5 m.  

Strax före kl 20 lades en lång tändlinje som knöt ihop de två norra delområdena. 

Luftfuktigheten började nu öka så pass att tändningen kunde göras med bredare 

slag (10-15 m). Den sista halvtimmen började det bli lite för fuktigt, så mindre 

fläckar blev kvar obrända. Dessa tändes av dagen efter bränningen för att förenkla 

eftersläckningen. 
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Antändningsmönster med klockslag.  

 

4.3 Efterbevakning 

Efterbevakningen pågick till och med torsdag den 7 juni. Nattvakt fanns på plats 

de tre första nätterna.  Den sista röken släcktes ner på måndagen den 4 juni, 

därefter besöktes området ytterligare tre dagar för att garantera att inte ytterligare 

någon gömd glödbrand flammar upp. Det torra och blåsiga vädret under veckan 

efter bränningen gjorde att vi var särskilt noggranna med eftersläckning och 

efterbevakning.  
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5 Effekter av bränningen 
5.1 Dödlighet och måluppfyllnad 

Dödligheten i trädskiktet uppskattas från flygfoto till omkring 15%. Troligen 

kommer ytterligare träd att successivt dö av rotskador under de kommande åren. 

Några träd blåste ner redan under efterbevakningen på grund av avbrunna rötter. 

Bitvis har all humus brunnit bort i elden, så att trädrötterna exponerats.  

Kådflöden som indikerar kambieskador på levande tallar hittades i alla provytorna 

i liten mängd. Omkring 10% av tallarna i provytorna hade kådflöden från skador.  

Samtliga granar i området bedöms vara döda eller döende. Sammantaget bedöms 

måluppfyllnaden vara mycket god.  

 

Området från luften, 5 veckor efter bränningen. Foto: Bergslagsbild AB. 
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Gräset återhämtar sig snabbt ute bland hällarna – redan en månad efter 

bränningen är gräset 15 cm högt igen. Rotskott från sälg, asp, björk och pors har 

också redan kommit upp. Foto: Jenny Sander. 

 

5.2 Fotopunkter och mätningar i punkter och transekter 

Mätningar och fotografering i alla väderstreck gjordes före och efter bränningen 

på 4 punkter spridda över hela området. Punkterna placerades i representativa ytor 

med målsättningen att spegla variationen i området.  

Två humustransekter med sammanlagt 52 punkter placerades ut samtidigt med 

fotopunkterna. Utvärdering av humustransekterna visar en genomsnittlig 

minskning av humusdjupet. 

Mätningar före bränning gjordes den 19 maj 2017, och mätningar efter bränningen 

den 26 juni 2018. Se bilaga 3. 
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Fotopunkter och transekter.  

 

 

Särskilt i den södra delen av området har humuslagret i stort sett helt förtärts av 

elden. Foto: Jenny Sander. 
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5.3 Väderdata 

En väderstation (Davis Vantage connect) placerades ut ca 200 m norr om 

bränningsområdet. Stationen levererar väderdata via mobilnätet var 15:e minut. 

Mobiltäckningen på Bärön visade sig vara tidvis dålig, särskilt nattetid, och luckor 

finns därför i dokumentationen, men inte så till den grad att det påverkat arbetet 

negativt.  Se bilaga 2 för väderdata. 

 

 

 

 

 

 

6 Bilagor 
 

1. Bränningsplan Bärön 

2. Väderdata samt FWI-beräkningar. 

3. Mätningar i punkter, humustransekter och antändningsmönster. 

4. Fotodokumentation i punkter 

5. Utvärdering 

 


