BILAGA 1. UPPHANDLING NATURVÅRDSBRÄNNING HAVSVALLADALEN
Områdesbeskrivning Gertrudstjärnarna, 31 hektar (inkl myrar)

Röd linje: gräns för objektet. Kan justeras i samråd mellan entreprenören och Länsstyrelsen.
Grön linje: yttergräns för naturreservatet.
Gröna punkter: waypoints från fältbesök (en del av dem refereras det till nedan i texten).
Objektet består till stora delar av gallrad tallskog (som dock har naturvärden trots påverkan från
skogsbruk) med inslag av björk, asp och sälg. Marken är stenbunden och det finns ytor med större
block. Bitvis är inslaget av skyddsobjekt högt med gamla brandstubbar med många brandljud,
skorstensstubbar, äldre lövträd med rikligt med lunglav m.m. En bränning här ska genomföras med
stor hänsyn till befintliga värden.

Mål för bränningen
Huvudsaklig målsättning är att öka variationen i de gallrade delarna med en viss dödlighet i tallskiktet
och inslag av brandskadade tallar. Den initiala mortaliteten på tall bör ligga i intervallet 10-30 procent,
och bränning bör inte ske om det är rejält djuptorrt i humusskiktet och man befarar att det kan bli en
hög sekundärdödlighet eller svårhanterliga glödbränder i den blockiga marken.

•

•
•

Viss dödlighet av tall (mellan 10-30% dödlighet i det övre trädskiktet) för att nyskapa död
ved. Dödligheten kan med fördel vara ojämnt fördelad inom området för att skapa variation i
beståndet.
Inslag av överlevande brandskadade tallar för att gynna slät tallkapuschongbagge och
nyskapa brandpräglade strukturer för framtiden.
Enstaka lövträd bör dö eller skadas i bränningen för att skapa förutsättning för lövföryngring
genom rotskottsuppslag.

Skyddsobjekt
Flest skyddsobjekt finns i de västra delarna av området, kring väten i nordväst (waypoint 421) och
den fuktiga nordsluttande sänkan upp mot vägen (waypoint 417). Dessa partier bör tack vare att de
sluttar mot norr och har inslag av kammossa och bitvis även vitmossa i finbränslet brinna lågintensivt
vid en normal bränning, men för att skydda dem ytterligare bör tändningen anpassas samt
eventuellt ytterligare skyddsåtgärder göras, t.ex. tidig eftersläckning kring utvalda skyddsobjekt.
Många av sälgarna med fin lavflora är äldre och döende redan, och en föryngring behövs, varför
dessa ytor ändå tagits med i bränningsområdet. Skyddsobjekt löv: waypoints 411, 416, 417, 420, 421.
Kring de finaste brandstubbarna och torrakorna ska förberedande åtgärder göras. Länsstyrelsen
räknar med att göra förberedande åtgärder kring ett urval av brandstubbarna med egen personal
under våren. Åtgärder under bränningen och efterbevakningen görs av entreprenör.
Omfattning av entreprenörens arbete med skyddsåtgärder under bränning och eftersläckning
överenskommes mellan Länsstyrelse och entreprenör vid det förberedande mötet. Om
Länsstyrelsen önskar att mer omfattande åtgärder görs av entreprenören än vad som kan anses ingå i
eftersläckningsarbetet kan detta läggas som ett tilläggsuppdrag med skriftlig överenskommelse om
uppskattad tidsåtgång och timkostnad.

Gränser
I väster följer gränsen en skogsbilväg som är i bra skick, men som börjar växa igen med ljung, småtall
& gran i mittsträng och längs kanterna. Kanter och mittsträng kan bitvis behöva röjas inför bränning.
Eventuell röjning av vägområdet görs av entreprenören om denne anser det nödvändigt och
kostnad för detta ska i sådant fall ingå i anbudets post för förberedande åtgärder.
I söder följer gränsen från vändplanen en stig/smal körväg som går ända fram till myrarna vid södra
Gertrudstjärnen. Därifrån har gränsen för bränningsområdet dragits över de öppna myrarna upp mot
norra Gertrudstjärnen.

Vägen som utgör gräns i väster.

Stig/smal körväg som utgör gräns i söder.

Foto från vändplanen i väster in mot bränningsområdet, i bildens högerkant anas stigen som utgör
gräns mot sydväst.

Södra delen av bränningsområdet, med Norra och Södra Gertrudstjärnen till vänster respektive höger.
I högerkant av bilden anas stigen som utgör gräns i söder.

Norra Gertrudstjärnen ligger nära väg (bild tagen från vägen) och bör fungera som vattentag.

Försiktigt gallrad tallskog täcker en stor del av objektet. Marken är stenbunden och på några ställen
finns blockiga ytor.

Kring två vätar i nordvästra delen av området finns skyddsvärda lövträd med rik förekomst av
lunglav.

Exempel på skyddsvärd högstubbe (waypoint 418).

Inom området finns några storblockiga partier.

