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Fastställelse av skötselplan för Björsåkra - Bölinge
a olms kommun
Björsåkra - Bölinge naturreservat avsattes genom
länsstyrelsens beslut den 25 november 1966"
skötselplan för reservatet har upprättats av naturvårdsförvaltaren och länsstyrelsen i samråd. Planen
har behandlats i länets s k skötselråd. Laholms kommun och statens naturvårdsverk har yttrat sig i
ärende.

. l.
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Länsstyrelsen fastställer härmed jämlikt bestämmelserna i 9 § naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) bifogad skötselplan för Björsåkra - Bölinge naturreservat.
Besvärshänvisning, jordbruksdepartementet, enligt
bilaga.
I handläggningen av detta ärende har deltagit förste
länsassessor Ake Andren, beslutande, byrådirektör
Ove Olsson, föredragande och byråinspektör Staffan
Bengtsson.
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lsättnin~

för naturreservatets

1.1

lYaturreservatets benämninc:

Björsåkra - Bölinge
noveuber 1966

1-;..vsa t t:

44,8 ha (39,2 ha fastmark,
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Kommun:

I,aholm

Socken:

Växtorp

Topocrafiskt kartblad:

3 C Helsingborg NO

Ekonomiskt kartblad:

3297

Läge:

På Hallandsåsens högplatå och
nordsluttning, beläget ca 1
mil sydost Våxtorp. Reservatet
södra och sydvästra rågång
sammanfaller med gränsen mellan Kristianstads och Hallands
län

.E'as

t:

örsåkra 1 :7 och B':i l

1 :9

I.1arkäcare:

Eallands Ha turskyddsförenin[>'

Naturvårdsförval tara:

Sko;svårdsstyrelsen i samråd
med Hallands Naturskyddsföre:.1inc

1.2
1 • 2. 1

I stora drag har
tt saw..na landskapsutveckling
som ;:;äller cenerell t för hela Hallands inland. L11nu vid mi tten av 1~00-talet hade framför allt bokskogen en vidsträckt
u tbred;.1in::; på åsen. Under trycket av en vi:".xsnde befolkning
under de närmast följande lrhundradena fick skogen e~eller
tid ce vika. Uthuggning, svedjn
och bete utarmade skogen •
.Den skogfatti,:a och slutligen helt kala ljungheden bredde ut
sig allt~er, fdr att slutl
vid mitten av 1800-talet nå
sin maximala omfattning. Under senare delen av 1308-talet
vände emellertid utvecklingen till följd av ändrad hushållninf
inom jord- och skogsbruk. Den extensiva betesgången på hedarna och den därmed sammanhtin[;'ande ljungbrännincen avtog.
Samtidigt intog skogen succesivt dessa marker, till en del
genom självsådd men framför allt till följd av målmedveten
skogsodling. I våra dagar utgör den östra delen av Hallandsåsen ett sammanhängande harEkogsområde i vilket den öppna
lju:1gheden på reser\Btet l2g:;er som en isolerad enklav.

Den tildsta beskrivningen över reservatområdet återfinns i
en lantmäteriakt från 1704, ''Geometrisk Delineation och
öfwer frällshemmanet Böll
•••• 11 • Av denna
att döma hade bokskogen ännu vid denna tid stor
utbredning~ även på
ts 11
"
mark. Beteckningar på kartan som tyder på detta är "Biörsagra
11
Scough", "Turefallshultet, Bocks
resp "skiönt Bokhult". Att en u
i sko5stäcket redan bö at tyder
11
dock andra kartangiv els er
, t ex 11
•
lj
, s tenigh11, "odugl. stenbacka och Liun[;'h 11 samt "fänadsmarck •••
med l
150 år senare visar lagaskifteskartan
S att skoGen
helt fått vika för den
heden. Samtliga delområden
som redovisas
skifteskartan, och
i det nuvarande reservatet, har i ägoslagsfö
vits
vara 11 Gppen utmark".Delområdena har därefter närmare beskrivits som "backmark", "bergkulle", "bergmark", "kärr11
,
r;10ssdråg" eller "mossl
t har emellertid vid denna tid avgränsats
den egentliga, mäktiga
Hallandsåsheden genom ett bokskogsområde, beläget i nordväst huvudsakligen på fastigheterna Ydermåsa och Ballinge.
Redan 1704 års förrättning omnämner det s k 11 Thurefallshul te t". I lagaskifteshandl
lrna benämnes det "Turfarahul t", en benäDL'1ing som än i dag lever kvar. Hamnets ursprung kan tolkas
åtminstone tre olika sätt. 21 teori
är att sr;.apphanen Ture }!'are här i orostid skall. ha gömt
si.c från svenskarna. 2n annan
, utvecklad av Hordin
1952, tar fasta på att ordet "thur 11 var en ;;ammal benämning på uroxen. Den tredje to
'"
ändelsen
"-fall 11 • Denna ändelse brukar, tillsammans med en grupp
a11dra, fö
as med svedjebruk. Ortnamnen anses ha uppstått i samband med 1500- och 1700-talens torpkolonisation.
Den s k "Swinestighallen" på 1704 års karta är ett annat
nar:m som likaså å terfinns i 1 J års beskrivning, nu som
11
S'tinstigshallar". I·iamnet antyder att svinen här i äldre
tider drivits fram till oc):l
ollonbetet i bokskocen.
ägoslagsförteckning har ytterligare ett antal
vits. Dessa å terfinns
karta, bilaga 1 • ':L're av
nannen, med stavelse11 "brända-", kan fö
s med 1600och 1?00-taler:;s torpkolor:.isation och bruket att sved.ja skog
I

. l.

18~3

;'18111:!1

samt a t t brLir1:1a

ljunc;hed.

De11 ekonomiska kartan frän 1922 v1sar slutlicen att området
fortfara:1de -,_rid denna tid

~~ar

1::7ar si21 lcaral:tär av öppeJ.1

Glest spridda .symboler för löv- och bnrrträd antyder en begynnande spontan igenväxnin~ av heden.

l,jung~1ed.

1 • 2. 2

inköptes 1S
av :iiallands I;aturskyddsförening.
samba:1d med köpet kalavverkades ett omrade vid "Norra
utsH.:te11 11 , hu'rudsaklige11 bestående av lövskoc. J?öljande 16
år lämnades owrådet att ut7ec~das helt fritt. De därefter
vidtagna åtgärderna framc&r av karta, bilaGa 5. Bekämpning
:5'asti~;heterna

I

. l.

3

av lövsly skedde
t tiotal år genom besprutning med
feno::isyror, varefter området har röjts manuell t.
Sedan området förvärvats bröts
vägar och iordningställdes vissa str6vstigar. Den första vägbrytqingen bekostades av dåvarande styrelseledamoten Anders Larsson,
Slottsmöllan, och benämnes därför Anders Larssons väg.
Den användes endast som
• Den andra vägen som
bröts senare huvudsak!
utefter den gamla Bölince Staverslml tsvägen, nära den västra
, användes
som bilväg. Nya str)vs
här därefter undan för undan
anlagts.
För en utförl

historik, se kap 5, litteratur.

1.3

Reservatet är beläget
Hallandsåsens högplatå och den
närmast därintill belägna nordsluttningen. Området är
starkt kuperat. Omedelbart väster om reservatet reser
sig bergshöjden Stora Tarnabjär. Öster därom inne
reservatet l
er den något mindre Lilla Tarnabjär (Norra
utsikten),
vilken man har en storartad utsikt över
Laholmsbukten och landskapet därinnanför. Högsta punkten
inom reser7atet, drygt 190 m ö h, utgör Brändarydsbacken
(Södra utsikten). Härifrån lär man förr ha kunnat se den
skånska kusten. Numera
dock skoeen.

~allandsåsen är en urbergshorst. Berggrunden består av
olika typer av gnejser tillhörande den sydvästsvenska
jär~gnejsformationen, en av Sveriges äldsta bergarter.
Jordarten utgöres huvudsakligen av urbergsmorän av mer
eller mindre blockrik typ. I svackorna överlagras moränen av torvmark. Ett mindre område i reservatets norra
del torde vara uppbyggt av isälvsmaterial.

Ett Säreget inslag i landskapsbilden är de relativt talrikt förekommande groparna i terrängen. Groparna, som
har utbildats vinkelrät mot markens lutningsriktning, är
i allmänhet drygt två meter långa och ca en halv meter
djupa. Ifur groparna bildats är fjr förf okänt.

]eservatets centrala delar utgöres av öppen hedmark med
inslat; av m;yr. Heden har under lång tid varken betats
eller bränts, varför den visar större likheter med vissa
typer av hedskogsvegetation än ned "typisk" öppen hed.
Hedvec:;etationen kan grovt uppdelas på tre huvudtyper. På
torr mark, ofta på sydlutor, återfinns den blåbär~fattiga
lju:;.gheden där ljun,;; dominerar starkt.
re la t i v t plan
nark påträffas däremot oftast den blåbUrsrika ljungheden.
?å. fuktigare mark slutligen, cärna på nordluto:c", 2.terfinns
bl&bärsheden. Blåbärsriset dominerar i denna typ och ljung
förekomner bara i ringa grad. I samtliga tre huvudtyper
är också lingon ett väsentligt inslag.

4

Vissa delar av heden domineras helt av örnbräken, som
med sina "kr;ypandett jordstammar snabbt
t sig.
har troligen gynnats av
dealeffekten av de röjningar som utförts. Också kruståtel förekommer som dominerande art inom områden som kalavverkats och/eller
röjts.
Utöver ovan nämnda växter är även andra arter vanligt
förekommande. Bland dessa kan nämnas i trädskiktet björk
och rönn, i buskskiktet en (framför allt
Lilla Tarnabjärs sydsluttning) och brakved. I fältski tet förekommer
ekorrbär, skogsstjärna, blodrot,
e och
lerstarr
samt i bo ttensldktet
s sa och husmossa.
ts i svackorna av myrs
Den rena hedmarken
Eyrmarke21 är av såväl mosse- som fat tigkärr
• l.~osspar
tierna domineras av ljung, tuvull och vitmossor med inslag av lingon, tranbär, hjortron, väggmossa m fl arter.
En }~raftig
med framför all t björk. I
fattigkärren finns förutom nämnda arter också t ex l::lockljung, kråkklöver, myrlilja, flaskstarr, ängsull, brunven
och björnmossa.

Reservatets sydvästra och nordöstra delar samt ett mindre
randparti i väster är skogbärande. Samtl
bestånd är
av hedtyp. Bestånden är uppkomna genom s,jälvföryngring
i sen tid och bär tydliga spår av det
re öppna beteslandskapet.
Det s k T'Urfarahultet längst i söder är bevuxet huvudsakligen med hedartad bokskog. Bokarna utgöres mestadels av
glest stående solitärer, flertalet utbildade som mångstarorniga buketter av "kandelabertyp". Inslag finns av
åldrad björk och sijlg samt vildapel. I buskskiktet dominerar en. I fältskiktet förekommer främst kruståtel och
blåbär. Gräsmarken växer igen med asp, björk och björnbär.

Horväst om Turfarahultet växer ett tämligen ungt blandbestånd av björk och tall med inslag av framför allt gran.
I fält- och bottenskikt äterfinns de för den friska ristypen vanliga arterna såsom blåbär och kruståtel samt väggoc~l husmossa. Insprängda fu.ktigare par~:i.er är be·;).u:na med
klibbal och björk med ett
est utvecklat buskskikt av
brakved, rönn och sälg. Skogsfräken och hallon är särskilt
väl representerade i fältskiktet medan bottenskiktet är
svagt utvecklat.
Randpartiet i väster utgöres av ~landskog av björk och tall
med inslag av bl a bok och gran.
I norr och nordost återfinns blandskog av ek och björk med
inslag av tall, gran, asp m fl trädslag. Beståndet är ~last
och tämligen ungt. I fältskiktet dominerar blåbär, lincon,
kruståtel och örnbräken, i bottenskiktet hus- och vticcmossa.
Invid bäcken i reservatets allra nordligaste del finns ett
mindre beständ av gammal, ~rov tall.

tir i trakten rikl t förekommande. Skogss också.
1 -O-talet och en låne följd
av
dessförinnan var det gott om både tjäder och orre.
Tjädern tycks ha sd gott som försvunnit, medan orren
finns kvar. Orren har dock minskat i antal. I ö
torde det för den
lltindska skogsbyeden typiska
högre djurlivet vara representerat.
av naturförhållandena, se

?ör en utförligare beskri
::;, litteratur.

1.4
Området är
välbesökt. Största andelen besökare
utgöres av blåbärsplockare i juli månad.

?rån riksväg 24, Laholm-Hässleholm, viker man av åt
söder vid Nordanå vägskäl (vägvisare "Lärkeröda). 150
m därefter tar mr:m en mindre väg ä t vänster mot 11 Bölingen oci1 föl,ier skyltningen "Naturreservat" fram till
området, dit det är unc;efär 4 km
1•

?öl.jande anordnincar står t:ill allmänhetens förfogande:
?arkerinc;splats
Informationsskyltar
Strö"Tstigar

1.7

Det är förbjudet
att uppföra byggnad eller annan anlagcn1ng;
att framdraga luftlednine;
att

vtigar med undanta3 av

att sprdnea, schakta,
bedriva täkt i

t

va, utföra utfylln
form;

r·

'

eller

att företaga utdi.kninc av kärr och mossar;
att

upp la.; med undan ta(: av virkesup:;::·la::; a,tillfälliz; art.

8~1ordna

l"öreskrifterna skall inte u
ra hinder mot ett underhålla
befintlig väg och parkeringsplats inom naturreservatet.

Det Ur förbjudet
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning;

o'

att skada växter av alla slag, exempelvis genom grenbrytning, uppgrävning av växter och blomplockning;
att döda, jaga, fånga eller skada djur eller bortföra
eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan
verka störande på djurlivet exempelvis att
nära håll fotografera boplats;
att campa eller ställa upp husvagn;
att uppgöra eld;
att framföra motordrivet fordon utom på därtill upplåten väg;
att låta hund gå lös;
att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på
annat sätt skräpa ned inom området.

7

2
2. 1

Inom den centrala delen av reservatet skall den allmänna
målsättningen vara ~tt i största möjl
utsträckning
åt
den öppna ljungheden. Denna bör hävdas enligt
nc
med extensivt bete och regelbundet
komma:o,1de bränning. Av a
rande betydelse är att betes~
gång fortsät
s kan upprätthållas.
Den i norr belägna skogen skall skötas med inrik
att
a lövträdsinsl
, medan den orörda skogen i
sydväst lämnas att utvecklas fritt.
Av stort värde är att vegetationsutveckl
följes upp
med ytterl
re botanisk invant
• I synnerhet
te
betets och
inverkan
tationen dokumenteras. Inventeringen bör utföras före bränningen och
sedan föl~ as upp helst
fasta provytor. I~örval taren
skall tillsammans med länss
en verka för att
inventering kommer till s
2.2

Principer för disposition av mark och vatten samt

2. 2. 1

2.2.1.1

Bete med nötkreatur, får eller häst, var för sig eller i
skall ske i den omfattnina som framgår av
detaljanvi
r i kap 2.3. 3etesgången skall vara årl
och utsträckas till så lång tid av året som möjligt.
Lämpligt cmtal djur torde vara ca 1 får/ha respektive
1 nötdjur/4 ha. ~ed arrendator skall upprättas betesavtal.

konbi~ation,

2.2.1.2

Briinning skall utföras enligt bifocade bränningsanvisningar (bil 4). I:'ör a t t erhålla kunskap om metoden skall
t~llsvidare endast ett avsnitt av området försöksvis
brännas, vilket framgår av detaljanvisningar i kap 2.3.

2.2.1.3

GJdsling får ej förekom.'Ua i non hedområdet.

2.2.1.4

Stän~sel

2.2.1.5

Röjnine av

2.2.1.6

Slhtter av örnbräken ska försöksvis utföras nå heden.
Grnbräken slås av strax under bladen så att ~o
tenet
så smånineoro tröttas ut. Slåttern utföres på fiCGSommaren.
~aterialet bortforslas.

2.2.1.7

Vattenhål för betesdjuren skall a~läggas på plats som anges i detaljanvisnincar i kap 2.3 samt karta (bil 2).

skall vara av för betesdjuren lämpligt slag samt
avgränsa skötselområden i enlighet med detaljanvi
i kap 2.3 samt karta (bil 2). I övrigt får fållindelning
ras där· behov förel
~edområdet

skall utföras vid behov.

2.2.2
2.2.2.1

bestånd skall utföras i den omfat
av
Gal
som anges i detaljanvisningar i kap 2.3. In;reppen skall
göras
att de lidla lövträden främjas. De estetiska synpunkterna skall ges företrlide framför de rent skogl

2.2.2.2

Avverkning och drivning skall utföras på
sätt att minsta möjl
skada uppkomruer på mark, vegetation och stiGar.
Virket bör vinschas till basväg.
11 skall
s, det
vre bortforslas medan det finare nedl1acl-:as e

2.2.3

2.2.3.1

I reservatbeslutet har inte föreskrivits någon inskränki jakträtten.
bedriver eller upplåter
emellertid ingen jakt på reservatet.

2.2.3.2

och röj
skall
tas till
fåglar och annat vilt, genom att i möjligaste
mån lämna kvar ihålica träd samt fruktbärande träd och
buskar.

2.2.4
2.2.4.1

~:::nl:el byge;nad för betesdjuren skall uppföras på p la t s som
ances i detaljanvi
i
2.3 samt karta {bil 2).
en skall tjäna som vindskydd och stödutfodrinzsplats och bör utformas beroende
betesdjurens art.
naden skall underhålles av förvaltaren.

2.2.5
2.2.5.1

32::1 av förvaltaren utsedd tillsynsman skall utöva erforderl
tillsyn av reservatet. För tillsynsman skall upprlittas instruktion och avtal.

2.2.6.1

Städning av reservatet skall utföras årligen genom förYaltarens försorg.

2.2.6.2

Sopor s:C:all omhä:1dertagas genom kommunens försorc. Avtel
s~~all upprät tas mellan förvaltare oc:1 kommun.

Beskrivning och karta (bil 2) har indelats i skötselområden.
Varje skötselområde har beskrivits med ledning av inventeringar varjämte angivits målsättning för skötsel samt
åtgärder av
oc~ underhållskaraktär. Beträffande
hedområdet måste dock avvaktas utfallet av de &tcärder
som a:1gi vi t s. Skö t s olns detelju tf ormning för detta område
bör därför tills vidare betrektas so::J :;?reliminär. ~1 no,;-gran uppföljning av utförda åtgärder är därför av största
vikt. Föreslagna åt;;ärder inom skötselområde 1 (inkl 1a)
ges högsta prioritet.

areal 18,4
Öppen hed2ark med inslag av myr i svackorna.
Solitärer av björk, rönn och en förekommer allmänt. Området växer kraftigt igen med asp, björk m m. I väster återfinns ett randparti med blandskog av fr a björk, tall och
bok:.

betad hedmark. Randpartiet bevaras som
betad blandskog.
E:ngångsåtgärd: S
el uppsättes. Enkel b:;ggnad
för kreaturen uppföres. Vattenhål gräves ut. Avverkning
av samtliga trädsolitärer, röj
av
tation.
Underhållsåtgärd:
ig betesgång. Underhåll av s
,
• Kompletterande röjning vid behov.
byggnad och vat
Slåtter av örnbräken utföres försöksvis.
areal 5,4
Se skötselområde 1.
Restaurerad ljunghed, försöksvis skött på
traditionellt sätt genom bete och
Encånt;såtGärd: Uppsättning av stängsel. Samtliga träd och buskar samt slyvegetation avverkas resp
bortrensas.
Underhållsåtgärd: Årl
beteseång. Underhåll av st&ngsel.
J?örsöksvis bränning, utföres enligt bifogad bränningsplan.
I:onpletterande röjning vid behov.
areal 5,6
Turfarahult et. Glesvuxen, betespri-iglad bokskog med inslag av björk, sälg, vildapel m m. Området
växer igen med asp, björk och björnbär.
_2c11_st, tining,: Betad hagmark med nuvarande trädslagsbland11inG•
o

At~,::l.r_d_;_

:s:1gånc;såtgärd: Uppsättning

a~v

stä11t;sel. Itöj:-1i:;.g

av sly.
Underhållsåtgärd: P"rl
betesgånt:;. Underhåll av stängsel.Kompletterande röjninc vid beho~.
areal 6,3
B'T

Blandbestår:d av björk och tall med inslag
:::;ra:::1. Jukti(;'are partier 8evuxna med klibbal oc~;. björk •

.L.I0.1_st,tilling:: Området lärmas a t t utvecklas fri t t.
Åt~ärd:
Enf:ån~såtaärd: -~-

-"""""'
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Un:"brhållso.

rd: --

10

fuktig mark bevuxen med främst al
Betat alkärr.
--·sel.

t::;ärd;

Underl:ållså tgärd:

• Und

bet

L av s

el.

areal 7,6
Bland
, dominerad av ek och björk. Längst
i norr ett bestånd av gammal, e;rov tall. I nordväst myrmark.
llåls.§.t.:tnin.E;_: Blandskog av ek, björk och andra lövträd.
Tallbeståndet överhålles
l maximal ålder.

tgärd: ÅterkoiJ1L.1ande gallr:Ln,gar och röjningar.

Hedmark

Stängsel. Bete.
• .1.-iöjning.

1a

Hednar k

Stängsel. Bete.
P.~.V'lerlcning.

2

3okskog

4

Lll:äri""

3eta t

Jlandskog

Jlandskog

~tö,jning.

el. Eet e.

el~:ärr

el. Jet e.
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3

skötsel av anordnin-

Planen har upprättats på basis av föT naturreservatet ante, gällande fö
ter samt med hänsyn till de
~atur- och landskapsvätden som klarl
genom invente• Behandlade
har angivits
karta (bil
3). Anordningar skall underhållas av förvaltaren. Samtliga
sociala
ges högsta
tet.

3.2
3.2.1

finns invid
dels i reservatets
norra hörn, dels i anslutning till vändplatsen i reservatets västra del.

3.2.2

utefter reservatets västra gräns är öppen för
motortrafik.

3.2.3

2_t;r_öys1ig.a;r_ skall finnas i nuvarande onfa t tning. Stigarna
skall vid P-platser och
markeras med enkla träpj.lar.

3.2.4

S
skall anordnas i lämplig omfattning.
De viktigaste har laets in på kartan. Där betesområdet
skärs av bilvägen skall
s.

3.2.5

§.onkg_rl skall uppställas invid den södra parkerine;splatsen.

3.3.1

Inf.o;r_m.§l.tion_s§}o::x.liar. enligt svensk standard och naturvårdsverkets anvi
skall finnas på markerade platser, 4
till antalet •

3.3.2

.;Eold.!2_r finns över den halländska ljungheden.
.Yägvis;ui;ug_o.Q.h_g;r_ä;usma;r.k.!2_rin.t:I. skall utföras enligt svensk
standard och naturvårdsverkets anvisnincar.

Sammanställning av kostnader
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1.000

500
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Administration
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1.000

1.

1.000

35.000

11.000

9.000

9.
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1. 000
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av Hall
Bolin/J::ordin:
lands NaturskyddsföreninGs meddelande

ervatet. - Hal-

Bergström, Bele, ett flertal artiklar i årsskriften
lends Natur.
i:;r2cson, Jan. Om floran
lands Natur 1966.

nEall

ervatet" -

Botaniska studier inom Bölingereservatet. natur 19
?ortsatta botaniska studier inom
- Hallands Natur 1974.

lands
ervatet

Llalmer, Hils. li'uktmarkerna och deras vegetation inom
Hallandsåsreservatet. - Hallands Natur 19
Nordin, .S'rik. Hallandsåsen. -

tur i Halland 1952.

Lantmäteri akter:
Agomtltning 1704

skifte 1352

''Geometrisk Delineation och Beskrifning
öfvrer frällshemmanet Böll
"
v
t a mea., ,oesc:rJ.vrnng.
' ..
('"t1S)
har
RK.
~
Karta med beskrivning. (Akt

Björsåkra - Bölinge
Naturreservat

AGOSLAGENS NAMN
vid lagaskifte 1858
1. Turfarahult
2. Brändaryd
3. Brändehags getebacke

4. Brändakärr

5. Svinstigshallar
6. slåttshultet

7 · Lilla Tommaberg
8 · Killabacka
9 · Kättebäck
10. Hampebackarna
11. Torpslätten

12. Tammobergskärr
13. Stora Tommaberg
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Varför skall Uun,; heden brännas ?
Bräm1ingen ing ick i gångna tider som ett mycket viktig t
led i ljunghed ens hävd. Det huvudsakl iGa syftet med bränninc;en var att få fram en gr äsvee;etation under några år
samt att föryncira l junzen och därigenom få bät tre bete.
Efter bränningen g enomgår veceta tionen reGe lbundna successioner. Första åren sätter gräsen sin prägel på vegetationen men så småning om övertar ljuns en helt gräsens plats .
Om ing en n;)' bränning s ker blir l jungen efter en tid grov
och delvis nedli gaande och förkväver i s tort s ett all annan växtlighet .
Vid en å lder på 20-30 å r bör jar sedan l junsen dö. Vid bränningen fri görs uppla grade mineralnäringsämnen och detta
leder bl a till at t buskupps l aget blir betydande . Buskr öj ning må ste därför ske som en följd av bränningen .
2

Unodelning i småområ den
För a tt erhålla olika successionss tadier i l j ungheden samt
f ör att ej få f ör stor arbetsbörda bör området delas upp
i småområ.den .

3

BränninGsintervall
Dil l j ungheden är av täml igen cod beskaffennet torde en
oml oppstid på 6 år va ra l ämpl ig . Varje delområde ska ll
a ll tså brännas vart s jät te å r. Detta erh&lles genom att
ett delområde bränns var tannat å r.

4

Förberedelser för brä nninr:
Det område som skall brännas skall avgr änsas med en ca
30 cm bred minera l jordsyta . Dexma kan utföras manuell t
eller med något markberednin~sredskap. Dä r l j unghed en
gr änsar t i ll skog eller buskage skall en 10-1 5 meter
bred trä d- och buskfri zon l ä mnas obränd. Även intill
s t ängs el skall 10 -15 meter l ämnas obränt för at t undvika
a tt gal vanisering en fördärvas. Ljungen bö r dock fUrnyas
g enom slå tter eller upprycknin G av ljung inom dessa zoner. Brandt;atornA bör io r dn incstä ll as :-.östen innan brännin~ skall ske du brännin,::;en oftast får utftire s med kart
var sel. Brandg ato r na re:1sas strax före brtnni n;:en . Brandsk;:,•ddet bö r utformas i samr:ld ned brandmyndi .:;heten .
Tiduunkt för bränning
BränninG skall utföra s s å tid iGt sor.1 mö j l it;t på våren ,
vanlig en under perioden slutet av mars -mitten av april.
Tidpunkten är lämpl ig då l junf;en f å tt torka upp nåt;ra
dat;ar i solsken eller blåst efter snösmUl tningen . r.:arken

ska ll dtire~ot vara fukt iG för att förhindra e~ krafti e
f örstörelse a·,r humustäcket . En rikLlin je : Den första
v&rda J en d6 en neds l äppt tändsticka antänder det nedviss~ade Gr tis et är l ä mpl ia brlinningsda g . Vinden får ej
överst ~ga 5 m/s då hård blå st kan ge för hård bränning .
Idea l väder ä r stadig , sva g vind . Som tidi sare påpekats
är d et viktigt att all a ~örberede lser utförts tid icare
så att bränningen kan g enomföras med kort varsel . De t är
kanske endast nlgra få da ga r per år som är lämp liga och
då gä ller det att vara beredd. Vecetati onen och förnal agret skall brännas bort så fullstädi 5 t som möjlig t .
Däremo t bör p&verkan på själ va humuslagret vara liten .
Fö r sen brä nning har många nackdelar :
Elden kan bita sie fast och fördärva humustii cket,

5

2

Efter det att sa ven stigi t i l jungen blir ofta avbränning en ofullständig ,

3

Risken för en okontrollerad spridning ökar ,

4

Ljungens y tli ga rotsystem gör att den l ätt dör vid
för hård bränning ,

5

Risken för viltskador , särskilt på fågelreden, ökar.

Anmä l an om bränni ng
"8!.1lic t sta ten s brandinspekti on , neddel ande 1 S'.-4 : 4 ,
ska ll nrel iminär anmä l an ti ll brandchefen cJia s senast en vecka i nnan bränni ncen .
2

7

SamJ!lC! da J so m brti.nnine:;en skall ske lämnar brännint;sl edaren def initi v anmälan till brandchefen och po lismyndi. zh eten .

Br äm1inr:ens t:enomf örE=mde
Brännina en utföres mot vinden . Den utföres bäst på eftermi ddaGen och om mö j l igt bör arbete t anpa ssas så att dagc en fal l er då området är avbriin t. Där igenom erhå lles
na t u rl ig eftersläcknine.

8

r,:= t er s l ä c l~ n in.';

o ch b evakninr,

Utf j res en li g t brandmyndighetens anvisnincar .
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