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Bränningsplan naturreservatet 

Fräkensjömyrarna, Hagfors kommun 

 

 

Översiktlig beskrivning av området 

Naturreservatet Fräkensjömyrarna ligger i östra Värmland, i Hagfors kommun på gränsen mot 

Dalarna. Naturreservatet är 1777 ha stort.  Området ägs av staten, och ingår i Natura 2000-

nätverket.  

Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett naturområde med dess värdefulla 

myrkomplex, hydrologi och biologiska mångfald, samt att utveckla skogsvegetationen i en 

riktning där denna långsiktigt närmar sig de strukturer, biologiska innehåll och processer som 

motsvarar naturskogslandskapets ekosystem i denna region. Vidare är syftet att värna om 

områdets vildmarkskaraktär. Ett av verktygen för att nå dessa mål är skogsbrand.  

I projektet LIFE Taiga ska minst 80 ha skogsmark brännas inom Fräkensjömyrarna. I detta 

underlag ingår fyra delområden, omfattande totalt ca 132 ha (varav 104 ha skogsmark). Det 

innebär att det kanske inte blir aktuellt att bränna alla tre av de mindre delområdena inom 

projekttiden, beroende på vad kostnaden blir för de inledande bränningarna, utan ett av 

områdena kan ses som extraobjekt eller reservobjekt om det finns medel över mot slutet av 

projekttiden. 

Eftersom fågellivet på myrmarkerna har mycket höga värden får bränning inte genomföras 

tidigare än den 10 juli om inte Länsstyrelsen skriftligen godkänner en tidigare start för den 

aktuella bränningssäsongen. 

 

Beskrivning av bränningsorganisation 

Hela bränningen inklusive planering, förberedelser, utförande, eftersläckning och 

efterbevakning utförs av entreprenör. Länsstyrelsen sköter informationsinsatser, uppföljning 

och insamling av data inför, under och efter bränningen med egen personal (1-2 personer). 

 

Målsättningar med naturvårdsbränningen 

Bränningarna syftar till att skapa förutsättningar för gammal grov tall i glesa bestånd och att 

öka andelen död ved av god kvalitet på sikt.  

 

 Dödlighet hos tall ca 40 %. 

 Dödligheten hos gran så hög som möjligt. 

 Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd. 
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 Upptorkningen bör vara tillräcklig för att finbränslet (lavar och mossor) ska kunna 

brinna över hela området, och i lättupptorkade partier ska även förnan vara upptorkad.  

 Området ska få glödbrinna i tre dagar innan eftersläckning görs. 

 

Vägar 

Vägarna inne i området är bitvis i dåligt skick. Tre större vägskador har reparerats under 

2016-17, en i höjd med Falltjärnen och två på vägen mot Kivickimäck. Eftersom vägarna är 

spåriga och mittsträngen bitvis är hög rekommenderas ändå bil med hög markfrigång och 

fyrhjulsdrift.  Eftersom vägarna normalt är stängda för allmänheten så kommer ingen 

ytterligare förbättring av vägstandard att göras. Se mer under beskrivning av respektive 

delområde. Innan ni besöker området, kontakta länsstyrelsen för att kontrollera om 

vägbommarna i området är öppna. 

 

Vattenkällor 

Många vattenkällor finns i området. Fräkensjöns kanter är fasta men bitvis steniga. De små 

tjärnarna har i allmänhet sanka kanter. Det finns också gott om vatten i de större 

flarksystemen i myrarna.  

 

Skyddsobjekt 

Liggande döda träd med kläckhål efter raggbock verkar inte finnas inom de aktuella 

bränningsområdena, men om någon dylik skulle upptäckas vid planering så ska dessa 

skyddas.  

 

Skorstensstubbar ska skyddas om möjligt, liksom högre brandstubbar med flera gamla 

brandljud.  

 

Fångstgropsystem kan behöva skyddas, åtminstone om det är djuptorrt i marken.  

Slaguggleholkar. 

Fågelvärden på myrarna. 

Myrmarkerna är generellt av högt värde i området, och permanenta skador som blir kvar flera 

säsonger får inte uppstå.  

 

Riskobjekt 

Inom bränningsområdet finns inga kända riskobjekt.  

 

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. 
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Bränningsdag: Entreprenör ansvarar för utrustning, personal och bränning. Entreprenör 

ansvarar också för att meddela räddningstjänst och lokalradio, samt att om så önskas skylta av 

vägar in till området. 

 

Länsstyrelsen ansvarar för att sköta uppföljning under bränningen samt att möta eventuellt 

mediaintresse.  

 

 

Utrustning och personal 
Entreprenören ansvarar för att ha tillräcklig utrustning och personal under bränningen.  

 

Länsstyrelsen närvarar med 1-2 personer per bränningsområde under bränningsdagen för 

uppföljning och mediakontakter. 

 

 

Uppföljning under bränningen 
Aktuella FWI-värden för bränningsdagen laddas ned och sparas. Var 30:e minut under 

bränningen noteras relativa luftfuktigheten (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 minst 

tre dagar innan det eftersläcks.  

 

 

Efterbevakning 
Entreprenören ansvarar för efterbevakning. När entreprenören anser att bränningen är helt 

släckt tas kontakt med länsstyrelsen för överlämning.  

 

 

Efterarbete 
En vandringsled passerar två av bränningsobjekten (C & D). Skyltning och trädsäkring längs 

vandringsleden behövs efter avslutad efterbevakning. Länsstyrelsen ansvarar för detta arbete. 
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Beskrivning av de olika delområdena (se karta) 

 

 
A: Väster om Fräkensjön 

B: Brända åsen 

C: Väster om Lilla Kisjön 

D: Öster om Vägtjärnen 

 

Brandgränser 

Många alternativ finns för att avgränsa hanterbara områden för bränning. Det är gott om blöta 

myrmarker kring bränningsobjekten. Det är upp till entreprenören att slutligt besluta om 

gränser för bränningarna.  
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Bränsletyp /struktur 

Markförhållanden och bränslestruktur är till stora delar lika inom samtliga bränningsområden. 

De utgörs av gallrad tallskog på blockrik morän.   

 

A Väster om Fräkensjön (ca 25 ha varav ca 20 ha skogsmark) 

Detta område utgörs av en samling myrholmar kring en central åsrygg. Hela området är 

bevuxet med gallrad tallskog. Bottenskiktet består av husmossa med visst inslag av renlavar, 

fältskiktet av blåbär/lingon/ljung. I fuktigare partier (framförallt delområde M) finns ett större 

inslag av gran och björk. Området omges av blöta myrar. I norr och väster rismosse med odon 

och tallinslag, i öster mer öppen myr och ett blött surdråg. 

 

 
 

Den två små myrholmarna i norr (G & I) kan inkluderas i bränningen om entreprenören 

önskar, men det är inte något krav så länge den totalt brända ytan inom reservatet uppgår till 

minst 80 ha skogsmark. På holmen i nordväst (I) finns en slaguggleholk. Tallmossen i norr 

(H) har visst ljunginslag, och kan också få brinna av om entreprenören anser det lämpligt. 
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Tallåsen (F) i nordost. Representativ bild för delområden F, K, J, L & N.  

 

 
Myren norr om delområde F. 

 

Vägen som går i nord-sydlig riktning genom området är körbar med bil med hög markfrigång. 

Vägen är normalt bommad, kontakta förvaltaren inför besök för att kontrollera om bommen är 

öppen. En större vändyta finns centralt i området, markerad på kartan. Det finns också en 

mindre mötesplats i den södra delen där en stig går ner mot vattnet. Söder om området finns 

ytterligare en vändyta. Samtliga är bevuxna med hög ljung, och entreprenören är fri att röja av 

dem om det behövs. 
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Stor vändplats mitt i det norra bränningsområdet, bevuxen med hög ljung. 

 

 
Vägen som går i nord-sydlig riktning genom reservatet.  

 

 

 



            
         Senast uppdaterad 2017-08-09 

8 

 

B Brända åsen (67 ha varav ca 47 ha skogsmark) 

Detta är ett stort område, även om det är öppet och lättbränt. Det går att dela området genom 

att dra en slanglinje över den smalaste delen av området i höjd med Viktjärnen om man vill ta 

området i två etapper. Sikten är god där, även om det inte finns några naturliga gränser. 

 

Området är ganska svårtillgängligt. Från vägen söder om området går en gammal röjd väggata 

som aldrig slutfördes. Idag har den karaktären av en stig eller igenväxt stickväg. Det är ok att 

röja sly längs denna gamla vägsträckning om det behövs för att ta sig fram till området med 

terrängfordon. 

 

Beståndsstruktur och bränslen 

Åsen är bevuxen med tallskog påverkad av gallring någon gång i tiden. I kanten ner mot 

myren i väster finns några mindre partier med graninslag där det är lite fuktigare.  Generellt är 

det lätt att ta sig fram och mycket god sikt i hela området, med undantag för några block här 

och där. 

 

 
Talldominans, något tätare i norr och glesare i söder. Denna bild från norra delen. 

 

Markvegetationen består av hus- och väggmossor med inslag av renlavar. Fältskiktet består av 

lingon och blåbär, fläckvis också ljung.  
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Typisk markvegetation. 

  

Förslag till brandgränser 

Nordöstra gränsen följer länsgränsen. Det är en upphuggen gata, ca 2 m bred. God sikt med 

öppen tallskog på båda sidor gränsen. Inga problem att dra en slanglinje här, och det går nog 

att köra med terrängfordon längs gränsen om man väjer för några block här och där. 

 

 
Gränsgatan 
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Den nordvästra gränsen är till största delen blöt myr, med en liten midja tallmosse utanför den 

nordligaste myrholmen. Från myrholmen och söderut är det stora blöta flarkar ända ner till 

Viktjärnen. Det går att dra gränsen innanför myrholmarna också, om entreprenören föredrar 

detta, så länge den totala brända ytan inom reservatet i projektet uppgår till över 80 ha 

skogsmark. 

 

 
Flarkmyren i väster 

 

I sydväst kommer en midja med ett blött surdråg i backen mot den sydligaste myren. En 

gammal stickväg går ner här, så det är god sikt och en öppen gata i surdråget.  



            
         Senast uppdaterad 2017-08-09 

11 

 

 
Surdråget i sydväst. 

 

Från söder kommer en påbörjad vägbrytning som aldrig slutförts. Den ansluter så småningom 

till Kivickimäcksvägen. I dagsläget är denna vägbrytning snarare en stig större delen av 

vägen. 

 

 
Gammal påbörjad vägbrytning. 

 

I sydost finns två alternativ till gräns. Endera följer man beståndsgränsen, också röjd inför 

vägdragning vad det ser ut, eller så går man ner i ungskogen och följer surdråg/bäck. Detta är 
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upp till entreprenören att välja. Ungskogen här bör brännas förr eller senare, så det är ingen 

nackdel om en del brinner nu. Längre norrut blir myren öppen och blöt, med en bäck centralt. 

  

 
Bäcken i öster. 

 

 
Beståndsgränsen i sydost. 

 

Enstaka fina brandstubbar finns kvar, men inte så många. De större brandstubbarna bör 

skyddas om möjligt. I övrigt är det sparsamt med död ved i området, och vi har inte kunnat 

hitta några lågor med spår av raggbock eller andra hotade arter. 
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Fågellivet är rikt, särskilt i myrmarkerna. Därför är det olämpligt att bränna området för tidigt 

på sommaren. Rekommenderat startdatum från mitten av juli.  

 

C Väster om Lilla Kisjön (23 ha, varav 20 ha skogsmark) 

Gallrad, högstammig tallskog på lavdominerad mark, ett homogent område. 

Markvegetationen består av hus- och väggmossor med inslag av renlavar. Fältskiktet består av 

lingon och blåbär, fläckvis också ljung. Det är god sikt i hela området, utom längs vägen i 

söder där det växt upp ungtallar. Vid vägen finns också ett gammalt grustag från vägbygget 

med gott om ungtall. Det finns ett fåtal höga stubbar med gamla brandljud som bör skyddas 

vid bränning. 

 

Myrarna kring området är blöta, men bitvis med stort inslag av starr. Nordänden är inte 

kontrollerad i fält. Vattentillgången är god i närliggande sjöar. Vägen i söder är i gott skick. 

 

 
Norra delen av området. 
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Vägen med bränningsområdet till höger. Ungtallar i ett gammalt grustag i södra delen av 

området. 

 

D Öster om Vägtjärnen (20 ha, varav 17 ha skogsmark) 

Detta område är lägst prioriterat för bränning inom projekttiden för LIFE Taiga. Det ska ses 

som ett reservobjekt eller extra objekt om budgeten tillåter mot slutet av projektet.  

 

Området är bevuxet av tallskog påverkad av gallring vid någon tidpunkt. I de fuktigare 

delarna, framförallt i den stora sänkan i öster, är graninslaget stort. Markvegetationen består 

av hus- och väggmossor med inslag av renlavar. Fältskiktet består av lingon och blåbär, 

fläckvis också ljung.  

 

Området avgränsas i söder av väg och i övrigt av blöta myrar. En väg korsar områdets 

nordvästra del. Vattentillgången är god i närliggande tjärnar.  
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Nordvästra delen av området, med vägen som korsar området. 

 

 
Centrala delarna av området. 

 
 


