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Bränningen utfördes den 28 juli 2019. 

Uppföljning före bränning juni 2016, efter bränning augusti-september 2019.  
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1 Sammanfattning 
Tre delområden på sammanlagt ca 60 hektar brändes den 28 juli 2019. 

Bränningen utfördes av entreprenör på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Sammanhållande bränningsledare var Lars Ambrosiusson från Skogsstyrelsen i 

Mora. Tre team hade sedan ansvar för varsitt delområde.  

Bränningen startade i område A vid kl. 14. Därefter område D vid 14.30 och 

område C först strax efter 15.  

Område A brändes mellan 14-21. Tändningen fokuserades på att få en lagom 

mortalitet, och det lyckades bra. Här satte det sig glödbränder i grantätningarna 

och många träd stod ostadigt ännu en månad efter bränningen.  

Område C gick på snabbt med tändningen, och var klara redan strax efter 19 efter 

ca 4 timmars bränning. Intensiteten var hög, med flamlängder på 1-4 m, och här 

blev dödligheten väldigt hög i stora delar av området. Hörnet mot vägen i sydost 

tändes av väldigt snabbt och det blev ordentligt gnistregn. En av gnistorna tog sig 

i en rishög på hygget utanför och flammade upp med höga lågor omkring 10 

minuter efter att bränningen avslutats. Den släcktes ner snabbt.  

I område D hade man problem med pumpar och efter tändning kl. 14.30 fick elden 

backa i nästan 3 timmar innan det andra slaget lades. Större delen av område D 

brändes därför mellan 19-21. Efter att område C bränts klart så gick flera tändare 

över till område D, där man lade flera parallella slag och gick på rätt så snabbt för 

att få hela området bränt innan luftfuktigheten blev för hög. Dödligheten blev 

därför hög i de centrala delarna av området. I detta område fanns det bitvis många 

döda stående träd. En del av dessa har ramlat efter bränningen men andra stod 

fortfarande ostadigt ännu en månad efter bränning.  

Temperaturen var i början av bränningen 29 °C och sjönk sedan under kvällen till 

24 °C vid bränningsavslut. Luftfuktigheten varierade mellan 43-65%, lägst kring 

kl 15 och högst vid bränningsavslut. Vinden var i medeltal 1,3 m/s inne i skogen. 

Emellanåt kom vindbyar som var något starkare och vinden skiftade då också i 

riktning en aning mellan NO-SO. 

FWI var 17,4 enligt egna beräkningar utifrån de väderdata som samlats in på plats 

av vår väderstation. Finbränslet var torrt, men humus och förna var fuktig-blöt i 

större delen av området.  

Efterbevakningen pågick i 10 dagar.  

Dödligheten i trädskiktet varierar mellan de olika delområdena. I område C är 

dödligheten mycket hög, omkring 80%. I område A och D nås målet relativt bra 

med en dödlighet på 40-55%.   Påverkan på humuslager och förna är marginell. På 

flera platser finns obränt finbränsle kvar. Många groddplantor av björk 

observerades vid uppföljningsbesöket en månad efter bränning, återstår att se hur 

dessa överlever framåt. 
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2 Beskrivning av bränningsområdet och 
mål för bränningen 

Se bilaga 1 (Bränningsplan för Fräkensjömyrarna) för detaljerade beskrivningar 

av bränningsområdena.  

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. 

• 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. 

 

3 Väderförhållanden vid bränningen 
Tidigt under säsongen såg prognoserna bra ut, och Skogsstyrelsen började 

förbereda för bränning. Vid besök på området konstaterades dock att det 

fortfarande var fuktigare i mossan än vad tabellvärdena indikerade, och efter 

överläggningar så togs beslutet att avvakta. Därefter kom en del regn, och trots att 

det inte regnade så ofta under juni så var upptorkningen i humuslagret dålig. I 

slutet av juli kom äntligen en period med lite mer stabilt väder, och man lyckades 

utnyttja det lilla bränningsfönster som fanns under denna sommar för att bränna 

alla tre delområdena under samma dag.  

Fukthalten i finbränsle och humus mättes inte. Det översta lagret av lavar och 

mossor var torrt medan förna och humus var mer eller mindre blöta. DMC-värdet 

var enligt vår egen prognos 27 på bränningsdagen. FFMC-värdena var enligt vår 

prognos 89. FWI-värdet var enligt vår egen prognos 17,4 (se bilaga).  

Temperaturen var i början av bränningen 29 °C och sjönk sedan under kvällen till 

24 °C vid bränningsavslut. Luftfuktigheten varierade mellan 43-65%, lägst kring 

kl 15 och högst vid bränningsavslut. Flera av oss hade dock känslan av att 

luftfuktigheten var lägre med tanke på att elden gärna gick upp längs 

tallstammarna och hade en högre intensitet än väntat. Möjligen bör vädermätaren 

kalibreras.     

Vinden var i medeltal 1,3 m/s men varierade i styrka under bränningsdagen 

mellan 0,5-3 m/s inne i skogen. Emellanåt kom vindbyar som var något starkare 

och vinden skiftade då också i riktning en aning mellan NO-SO. Vinden mättes 

endast i delområde A, men dessa värden bör vara representativa även för övriga 

delområden.  

Se bilaga 2 för väderdata.  
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Väder under bränningsdagen enligt väderstationen på Kivickimäck, ca 1 km öster 

om bränningsområde D.  

 

4 Utförande 
4.1 Personal och utrustning 

Bränningarna utfördes av Skogsstyrelsen. Sammanhållande för den övergripande 

organisationen var Lars Ambrosiusson från Skogsstyrelsen i Mora. Tre team hade 

sedan ansvar för varsitt delområde:  

A. Skogsstyrelsen i Mora, Andreas Öster bränningsledare.  

C.  Skogsstyrelsen Värmland, Per Knarvik bränningsledare.  

D.  Malungs Vakt & Service, Håkan Magnil bränningsledare.  

Personal från Länsstyrelsen skötte uppföljning av bränningen och dokumenterade 

väderförhållanden.  

En helikopter fanns på plats som säkerhetsåtgärd, denna användes också för att 

hjälpa till med bevattning av gränser. I område A användes drönare för att gå upp 

och spana efter överhopp.  

Pumphuvudet gick sönder på en av pumparna vid område C. Eventuellt kan det ha 

berott på att man tryckte vatten från båda håll i samma slanglinje. Slanglinjen var 

dock lång och flera munstycken var öppna.  

 

 

4.2 Antändningsmönster och intensitet 

4.2.1 Område A 

Området brändes av över 7 timmar. Tändning i nordväst vid kl. 14. Först brändes 

området väster om vägen av, mellan kl 14-18. Den östra delen brändes mellan kl. 

18-20.45. I sydväst tilläts en större del av myrhaket brinna av. Flamlängderna låg 

mellan 0,5-1,3 m.   
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4.2.2 Område C 

Området brändes av över 4 timmar. Tändning i norr vid kl. 15. Vinden låg på mer 

från öster än förväntat, så i början gick elden bitvis med vinden mot gränsen i 

nordväst. Därefter tände man snart på ganska snabbt, och särskilt längs östra 

kanten ner mot sjön så gick elden med både vind och sluttning under flera 

tillfällen under bränningen, något som bör ha bidragit till den höga mortaliteten.  

Flamlängderna låg generellt mellan 1-4 m, men vid ett tillfälle var flamlängderna 

hela 8 m då elden gick med vinden upp från sjön.  

Kring kl. 18.15-18:30 tog tändningen ca 20 minuter paus för att invänta 

helikoptervattning av myren mellan vägen och Lilla Kisjön. Sista tändning 

gjordes vid kl. 19, då hela den sista trekanten närmast parkeringen tändes av på en 

gång.  

 

4.2.3 Område D 

Området brändes av över knappt 7 timmar. Myrkanten i nordväst tändes omkring 

14.30. Därefter fick elden krypa i motvind i nästan 3 timmar, så hela den del av 

bränningsområdet som ligger väster om vägen brann av med backande eld.  

Efter 19 kom fler tändare över från område C för att snabba på bränningen innan 

luftfuktigheten blev för hög. Då tändes området snabbt och intensiteten blev 

avsevärt högre. Sista tändning gjordes vid 21:15.  

 

 

4.3 Efterbevakning 

Den 5 augusti, omkring en vecka efter bränning, meddelade Skogsstyrelsen att det 

bara var enstaka punkter som fortfarande rykte i området. Framförallt låg det kvar 

glödbränder i grantätningen i område A. Den 7 augusti släcktes de sista rökarna 

ner, ca 10 dagar efter bränningen.  

 

 

5 Effekter av bränningen 
Mätningar och fotografering i alla väderstreck gjordes före och efter bränningen 

på sammanlagt 19 punkter spridda över de tre delområdena. Punkterna placerades 

i representativa ytor med målsättningen att spegla variationen i området.  

Humustransekter med sammanlagt 170 punkter lades ut i alla områden. 

Humusdjupet i transekterna varierade före bränningen mellan 0-16 cm.  

Mätningar före bränning gjordes i juni 2016, och mätningar efter bränningen i 

slutet av augusti-början av september 2019. Se bilaga 2 för kartor och data från 

uppföljningen. 
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5.1 Resultat 

Dödligheten i trädskiktet varierar mycket över de olika områdena. Högst är den i 

område C, med drygt 80% dödlighet, alltså en bra bit från målet på ca 40% 

dödlighet. I område A nådde man målet bra med en dödlighet på omkring 40% 

och i område D låg dödligheten kring 55%. I område D var dödligheten väldigt 

ojämnt fördelad över området - de ytor som brändes under senare delen av 

bränningen har en högre dödlighet.   

Det finns tallar med kådflöde i alla delområden. Kådflödet indikerar att de 

troligen kommer att få brandljud, som i sin tur är substrat för vissa brandgynnade 

arter. 

Vi kan notera liten påverkan på humus och förna generellt. Glödgropar framförallt 

under granar i område A, samt under lågor som brunnit upp, vid myrstackar och 

där rötterna av gamla tjärstubbar brunnit ur. Humustransekterna visar inte på 

någon signifikant förändring. 

I område C noterades en stor mängd groddplantor av björk vid 

uppföljningstillfället i slutet av augusti. Återstår att se hur många av dessa som 

överlever på sikt.  

 

5.2 Väderdata 

Under bränningen samlades data dels in med handhållna vädermätare (Kestrel 

5500), dels med en fast vädermätare (Davis Vantage connect) som monterades på 

stativ uppe på Kivickimäck ca 1 km öster om bränningsområde D i likartad miljö. 

Denna samlade kontinuerligt in väderdata som loggades var 15:e minut. Den fasta 

vädermätaren levererar data via mobilnätet och var placerad ute på området 25/5 – 

21/8 2019.  

 

 

Den fasta vädermätaren får strömförsörjning av en solcellspanel. Data loggas var 

15:e minut och sänds via mobilnätet.  
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6 Bilagor 
 

1. Bränningsplan för Fräkensjömyrarna 

2. Mätningar i punkter, humustransekter och antändningsmönster. 

3. Väderdata 

4. Fotodokumentation i punkter 

5. Kartor 

 


