
     

 Dnr: 512-2205-2020 
Fastställd: 2020-03-19 

Bränningsplan Västersjön – naturvårdsbränning 2020 
 
Västersjön ligger i de nordligaste delarna av Värmlands län, väster om Höljes i Torsby 
kommun.  Området är utpekat i Natura 2000-nätverket, och naturreservatsbildning pågår. 
Markägare är staten genom Naturvårdsverket. Denna naturvårdsbränning utförs inom 
ramen för projektet LifeTaiga (LIFE13 NAT/SE/000065).  
 
 

 
Bränningsområdet är markerat med svart heldragen linje. Ytan är ca 16 ha. Grå-rastrerat 
område brändes 2015. Grönt visar gränserna för Natura 2000-området.  
 
 
Centrumkoordinat för bränningsområdet (SWEREF 99TM): 361039/6756106 
Ca 60 hektar i anslutning till området naturvårdsbrändes 2015.  
 

  



     

 

Mål för bränningen:  

• Hög överlevnad för tall (ca 80% överlevnad).  

• Hög dödlighet för gran.  

• Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd.  

• De torra och friska markerna är tillräckligt upptorkade för att föra en brand och 
lavar/mossor ska kunna brinna bort i de torra och friska delarna av området. Man 
behöver inte vänta in djuptorka i humuslagret, och partier med vitmossa behöver 
inte heller brinna av. 

 
 

Områdesbeskrivning 

Beståndet 

Det bestånd som ska brännas nu består framförallt av högstammig gallrad tallskog med glest 
inslag av enstaka granar. Mot gränsen i sydost är inslaget av gran och löv lite större. 
Bränningsområdets slutliga avgränsning kan justeras av bränningsentreprenören i samråd 
med Länsstyrelsen.  
 

 
Representativ bild från beståndets centrala delar. 



     

 

 

Väg 

Vägen in i området är bred och i bra skick, och det finns flera bra vändytor.  
 

 
Vägen är i bra skick med ordentliga vändplaner. 
 

Vattentag 

Vattentag finns i tjärnarna söder om området. Östersjön har större sankområden runtom, 
men det går att hitta stråk med fastare myr som bär ända ut till vattnet.  Man kan behöva 
lägga en tillfällig spång eller liknande för att skydda våtmarken. Västersjön får inte användas 
för vattning (se under rubrik Skyddsobjekt). 

Markförhållanden  

Generellt är marken stenbunden, och området kan med fördel brännas när det inte är så 
djuptorrt. I svackorna är inslaget av fuktmossor större, och här finns partier som inte 
kommer att brinna.  

Myrmarker 

Myren norr om beståndet är blöt, här går det inte att köra med terrängfordon utan att 
åsamka skador enligt min bedömning. Myren i sydost är torrare och har bättre bärighet, 
försiktighet krävs dock även här vid körning för att inte åsamka permanenta skador.  
 
Den sydvästra gränsen för bränningsområdet är dragen längs ett surdråg som går från den 
norra myren till den i sydost.  
 



     

 
Surdråget i sydväst. 4 juni 2019.  

 
Vy ut mot de blöta myrarna nordost om beståndet. 4 juni 2019. 
 



     

Skyddsobjekt 

Sjön Västersjön har mycket höga fågelvärden med skrattmåskoloni etc, och denna sjö ska 
därför inte störas vid bränning under vår-sommar.  Västersjön ska därför inte användas som 
vattentag, inte heller vid helikopterbevattning. 
 
Det finns inte så mycket död ved i det aktuella bränningsområdet. Om stubbar med 
välbevarade brandljud upptäcks bör de skyddas, t.ex. genom vattning, för att bevara 
historiken.  
 
I området finns inga kända fornlämningar. Om sådana upptäcks under planeringen ska 
Länssstyrelsen meddelas för att ta ställning till om de behöver skyddas under bränningen.  
 

Riskobjekt 
Inga kända riskobjekt. Uppdateras efter entreprenörens fältplanering om riskobjekt 
identifieras. 

Förberedande åtgärder 
Före bränningsdag: 
Entreprenören ansvarar för eventuella förberedande åtgärder. Åtgärderna ska samrådas 
med Länsstyrelsens kontaktperson inför åtgärd. 
 
Bränningsdag: 
Entreprenör ansvarar för utrustning, personal och bränning. Entreprenör ansvarar också för 
att meddela räddningstjänst och lokalradio, att skylta vid infartsvägar till bränningen, samt 
att dokumentera bränningen enligt uppföljningsmanual.  
 
Länsstyrelsen ansvarar för att informera allmänheten via webb, sociala medier och 
pressmeddelande inför bränningen, samt att sätta upp skyltar vid områdets skyltplats under 
försäsongen. 
 

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

Uppföljning under bränningen 
Aktuella FWI-värden för bränningsdagen laddas ned och sparas. Var 30:e minut under 
bränningen noteras relativ luftfuktighet (Rh), lufttemperatur, vindriktning, vindhastighet 
samt flamlängd och brandfrontens läge ritas in på karta. 
 
 

Eftersläckning och efterbevakning 
Uppdragstagaren ska stå för all eftersläckning och all efterbevakning. 
Eftersläckning direkt efter bränningen får inte ske annat än längs en 20 meter bred zon 
utmed brandområdets kanter. Övriga delar ska få glödbrinna utan påverkan i minst tre dygn 
efter bränningen. 



     

Därefter ska eftersläckning göras i den utsträckning som är lämplig med hänsyn tagen till 
personalens säkerhet, naturvårdsnytta och kostnadseffektivitet. 
 
När entreprenören anser att bränningen är helt släckt (dvs. efter minst tre dagar utan rök 
under eftermiddagen) tas kontakt med länsstyrelsen för överlämning.  

 
 
 


