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Fastställd:2020-09-14

Naturvårdsbränning i naturreservatet
Kittelfältet på Brattforsheden 20 maj 2020

Dödligheten i trädskiktet var låg. Drönarbild 25 maj, det brända området i
förgrunden.
Bränningen utfördes den 20 maj 2020.
Uppföljning efter bränning gjordes den 18 juni 2020.
Uppföljningsmetod: direktuppföljning vid naturvårdsbränning, förenklad version.
Fältdata: Före och efter bränning Jenny Sander & Mikael Andersson, under
bränningsdagen Dick Östberg.
Foton: Jenny Sander om inte annat angetts.
Rapporten sammanställd av Jenny Sander.
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1 Sammanfattning
4,3 hektar brändes den 20 maj 2020. Bränningen genomfördes av Länsstyrelsen
Värmlands personal med stöd av två personer från Malungs Vakt & Service samt
tre personer från andra län inom LIFE Taiga-projektet. Bränningsledare var Jenny
Sander från Länsstyrelsen Värmland.
Bränningen tog ca 6,5 timmar.
Klockan 12.45 påbörjades bränningen i den södra delen av bränningsområdet, på
den högsta punkten som ligger nära leden. Temperaturen låg på 13 grader, det var
vindstilla och luftfuktigheten var på 29%. Därefter tändes den södra gränsen steg
för steg i lugn takt. En låg dödlighet önskades, och intensiteten hölls därför låg
under hela bränningen.
Sluttningen som vetter mot norr ner i dödisgropen brann mycket dåligt, liksom
myren i botten av den. Vindarna kring dödisgropen var nyckfulla, och då elden i
sydöst visade tecken att röra sig västerut och riskera att gå uppför sluttningen mot
platån i väster i hög fart, så dämpades denna front ner med vatten vid två tillfällen
för att låta tändningen i väster hinna med.
I väster arbetades först med tändning i fiskbensmönster och därefter med
punkttändning 15x15 m för att få en lagom intensitet samtidigt som man gick
fram i lite högre takt.
Väderförhållandena vid bränningen var i stort sett likartade under hela dagen.
Temperaturen låg mellan 13-15 grader. Vinden var nordlig i stort sett hela tiden
med något kast åt ostlig och vindstyrkan var genomgående låg och pendlade
mestadels runt 0,5-1,2 m/s. Luftfuktigheten låg på ca 29 % i början av bränningen
för att gå ner till 26 % som lägst. Bränningen genomfördes på ett lugnt och tryggt
sätt utan några incidenter.
FWI var 13,8 enligt beräkningar från egna väderdata. Finbränslet var torrt i de
flesta delar av området. Humus och förna var fuktig-blöt i större delen av
området.
Efterbevakningen pågick i en vecka. Dagarna närmast efter bränningen var
mycket torra och blåsiga, men dag 3 och 4 kom regn som släckte ner nästan alla
kvarvarande rökar.
Dödligheten i trädskiktet uppskattas till knappt 5 %. Påverkan på humuslager och
förna är marginell. På många platser finns obränt finbränsle kvar.
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2 Beskrivning av bränningsområdet och
mål för bränningen
Se bilaga 1 (Bränningsplan för Kittelfältet) för en detaljerad beskrivning av
bränningsområdet.
Målsättningen var att glesa ut beståndet och skapa brandskadade tallar. Det är en
fördel om humuslagret bränns bort på en del ytor för att skapa sandblottor för arter
som mosippa, sandödla och insekter knutna till öppna sandmarker.
•
•
•

Hög överlevnad för tall (minst 60% överlevnad). Med tanke på den höga
sekundärdödligheten på brandfältet från 2015 pga mindre märgborre och
torkstress så räknar vi även här med en hög sekundärdödlighet.
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. Området ska få glödbrinna i tre dagar
innan eftersläckning görs för att öka chansen för uppkomst av sandblottor.

Om det är möjligt ur säkerhetssynpunkt får brandintensiteten i de sydvända
sluttningarna gärna vara högre för att glesa ur trädskiktet ordentligt och öka
solinstrålningen särskilt mycket där.

3 Väderförhållanden vid bränningen
Våren år 2020 var torr och det blev en tidig bränningssäsong med höga FFMCvärden redan tidigt under året. Bara det översta lagret av lavar och mossor var
dock torra medan förna och humus fortfarande var mer eller mindre blöta.
DMC-värdet enligt egen prognos var 36, medan FFMC var 89,7. Se bilaga 2-3 för
fwi & väderdata.
Temperaturen var under bränningen 13-15 °C. Luftfuktigheten varierade mellan
26-33%, lägst vid kl. 16 och högst vid bränningsavslutet kl. 19.15.
Vinden var svag, mellan 0,5-1 m/s. Den förhärskande vindriktningen under
bränningen var nordlig, men topografin med den stora dödisgropen och sjön i
gjorde att vindriktningen inom bränningsområdet varierade kraftigt.
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FWI-värden beräknade utifrån väderdata från egen väderstation för veckorna
kring bränningen.
Anders Granström från SLU Umeå besökte bränningen och tog fuktprover i
bränningsområdet samt i det område som bränts år 2015. Proverna visar en klar
skillnad i upptorkningsgrad i framförallt den övre delen av humusskiktet mellan
det tidigare brända området och det obrända området, där det tidigare brända
området torkat upp mer. Ett litet hörn av den gamla bränningen togs med i 2020
års bränningsområde för att se om det kunde brinna om – vegetationstäckningen
var dock för ojämn för att föra någon eld i detta parti och endast fläckar brann.

Diagram från Anders Granström som visar fuktkvoter från prov tagna i den
gamla brännan från 2015 respektive i det nya bränningsområdet före bränning.
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4 Utförande
4.1 Personal och utrustning
4.1.1

Pumpar och slang

Två större pumpar var placerade vid sjökanten norr om bränningsområdet. En
mindre pump var placerad vid sjökanten söder om bränningsområdet.
Slang låg ute runt hela landgränsen med manöverslang vid varannan koppling och
rullar med extra slang vid var tredje koppling. Vid norra och södra gränserna
fanns sprinklers som vattnade upp gränsen före bränning och under
efterbevakningen.

Det två större pumparna vid sjökanten i norr (Striker 3 och Wick 250 4t) försörjde
slanglinjen samt sprinklerlinjen i norr med vatten. Den södra sprinklerlinjen
försörjdes av en Mini-striker placerad i sjökanten söder om bränningsområdet.
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4.1.2

Annan utrustning

Tändkannor av typen ”drip torch” användes.

Tändkanna i arbete. Foto: Anders Tedeholm
4.1.3

Personal

Bränningen utfördes av Länsstyrelsens personal, med två personer från Malungs
Vakt & Service anlitade som extra stöd vid pumpar och för efterbevakning det
första dygnet.
Totalt deltog 12 personer från Länsstyrelsen Värmland under bränningsdagen,
fördelat på två skift. Fyra personer var på plats på morgonen för att provköra
pumparna och övriga anlände till säkerhetsgenomgången kl. 10. De som började
tidigt fick sedan lämna bränningen under eftermiddagen medan de som började
sent stannade kvar tills bränningen var avslutad och efterbevakning tog vid.
Tre bränningsledare från andra län i LIFE Taiga-projektet fanns på plats som extra
resurs samt för egen kompetensutveckling. De hjälpte till med arbetsledning och
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tändning under bränningen. Det var givande att diskutera åtgärder under
bränningens gång med fler bränningsledare, t.ex. tändningsmönster.
I början av bränningen fanns också besökare på plats från MSB,
Räddningstjänsten i Karlstad samt två personer från ett företag som testade en
värmekamera monterad på drönare.

Bränningsledare från Taigaprojektet deltog som extra resurs samt för
kompetensutveckling. Från vänster till höger: Dalarna, Värmland, Västmanland
och Gävleborg.

4.2 Antändningsmönster och intensitet
Två tändare arbetade under större delen av bränningen. Eftersom vinden var
övervägande nordlig tändes först längs den södra gränsen, med början på den
högsta punkten i sydost. Därefter arbetade tändarna sig stegvis ut åt båda håll tills
hela den södra gränsen var tänd, och därefter jobbade de sig bakåt in i området.
Med tanke på den mycket låga luftfuktigheten så tog man det mycket lugnt i
början och det tog tid att tända upp hela gränsen.
Sluttningen som vetter mot norr ner i dödisgropen brann mycket dåligt, liksom
myren i botten av den. Övriga delar av gropen brann bättre. Vindarna kring
dödisgropen var nyckfulla, och då elden i sydöst visade tecken att röra sig västerut
och riskera att gå uppför sluttningen mot platån i väster i hög fart, så dämpades
denna front ner med vatten vid två tillfällen för att låta tändningen i väster hinna
med. Första gången vid ca 15.20 och andra gången vid 16.45. I väster arbetades
först med tändning i fiskbensmönster och därefter med punkttändning 15x15 m
för att få en lagom intensitet samtidigt som man gick fram i lite högre takt. En
relativt låg dödlighet önskades, och intensiteten hölls därför låg under hela
bränningen. Flamlängderna varierade mellan 0,5-1,5 m under bränningen.
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Antändningskarta.

Myrarna i botten av dödisgropen brann inte. Vitmossfläckar i nord- och
ostsluttning brann inte heller.

4.3 Efterbevakning
Två första nätterna efter bränning fanns nattvakt vid området. De första två
dagarna efter bränningen var det ordentligt torrt och blåsigt, så vi höll ordentlig
bevakning på området. Gränserna var bra säkrade och det var framförallt efter
sjökanten där vinden låg på som det glödde ordentligt bland granrötterna. Dag 3
och 4 kom regn som släckte ner de flesta glödbränder, och dag 5 släcktes den sista
glödbranden nere vid sjökanten. Denna glödbrand upptäcktes med hjälp av
handhållen värmekamera.

5 Effekter av bränningen
Dödligheten i trädskiktet uppskattas från flygfoto till under 5 %.
Många tallar har kådflöde, vilket indikerar att de kan komma att få brandljud.
Påverkan på humuslager och förna är marginell. På många platser finns obränt
finbränsle kvar. Någon mätning av förändring av humusskiktets tjocklek har inte
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gjorts i området. Rotskott från björk och blåbär observerades redan vid efteruppföljningen, en knapp månad efter bränningen.
Det har inte gjorts någon inventering av insekter eller fåglar i området.

5.1 Fotopunkter och mätningar i punkter
Mätningar och fotografering i alla väderstreck gjordes före och efter bränningen
på 4 punkter spridda över hela området. Punkterna placerades i representativa ytor
med målsättningen att spegla variationen i området.
Mätningar före bränning gjordes den 6 april, och mätningar efter bränningen den
18 juni. Se bilaga 2.

Punkternas placering i området.

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 i brandfältet från 2015, strax utanför den aktuella bränningen. Denna mätare
samlade kontinuerligt in väderdata som loggades var 15:e minut. Den fasta
vädermätaren levererar data via mobilnätet och var placerad ute på området 28/4 –
12/6 2020.
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Vindmätaren på Davis-enheten visade sig fungera dåligt, då den vid svaga vindar
konstant visade en nordlig vindriktning. Vindstyrkan och övriga mätvärden
stämde dock överens med värden från den handhållna mätaren och mätningar från
närliggande SMHI-stationer så det verkar bara ha varit just riktningsmätaren som
fallerat.

Väderstationen får strömförsörjning av en solcellspanel. Data loggas var 15:e
minut och sänds via mobilnätet.
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