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Bränningsplan Stormyren 2020 

Områdesbeskrivning  
Stormyren ligger omkring 8 km sydväst om Stöllet, i Torsby kommun. Naturreservatet ligger i 
en trakt med ovanligt gott om gammeltallar och brandstubbar. Den hotade skalbaggen 
raggbock har en stark population i området, och är därför en viktig målart för åtgärderna. 
Markägare är staten genom Naturvårdsverket.  
 
Centrumkoordinat för bränningsområdet (SWEREF 99TM): 401958/6690265 
 

 
Bränningsområdet markerat med svart heldragen linje. Ytan är ca 16 ha.  
 
 

Mål för bränningen 

• Hög överlevnad för äldre tall (överlevnad ca 80%).  
• En viss överlevnad även bland yngre tallar där detta är möjligt.  
• Hög dödlighet för gran. 
• Inslag av brandskadade tallar för att skapa framtida naturvärdesträd. 
• Torra och friska marker bör vara tillräckligt upptorkade för att lavar/mossor ska 

brinna. Man behöver dock inte vänta in djuptorka i humuslagret, och partier med 
vitmossor behöver inte brinna. 
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Områdesbeskrivning 

I områdets södra delar växer ung gran och tall under gamla frötallar. Denna del av 
naturreservatet är prioriterad att bränna innan ungskogen går upp i kronorna på de gamla 
tallarna.  Målsättning är att döda gran och glesa ut föryngringen på det gamla hygget 
samtidigt som de flesta av de äldre tallarna överlever. Viss överlevnad av yngre tall är 
önskvärt för att på sikt få en olikåldrig gles tallskog.    
 

 I norr växer sluten barrblandskog och här finns några kjolgranar. Kanske kan man fundera på 
att kvista upp dem för att minska dödligheten hos äldre tall. Troligen gör dock slutenheten 
att intensiteten blir låg ändå i denna del av området. Eventuella förberedande åtgärder ska 
samrådas med Länsstyrelsen innan åtgärd.  
 

 Eventuellt ska någon tall fällas i soligt läge i myrkant innan bränning för att gynna raggbock 
som är en viktig målart i detta naturreservat. Detta görs i så fall av Länsstyrelsens personal. 
 

 
Flygbild visar variationen i ålder inom bränningsområdet.  © Lantmäteriet Geodatasamverkan  
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Bilder tagna november 2019 på föryngring under frötallar i bränningsområdets södra del. 
 

 
Större graninslag på delar av ytan.  
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Foto in mot det sydvästra hörnet av bränningsområdet, över den blöta myren. 
Bränningsområdet omgärdas i tre riktningar av blöta myrmarker eller fuktdråg.  
 

Väg 

Vägen in i området är bred och i bra skick.  
 

Vattentag i området 

Det saknas bra och lättillgängliga vattentag i området, och detta är troligen den största 
utmaningen vid bränning i detta naturreservat. Vi är öppna för förslag på alternativa 
åtgärder som t.ex. mineraljordsträng. Förslag till justering av gränser för bränningsområdet 
kan också diskuteras.  
 
Norr om naturreservatet finns flera större vattenspeglar i sankmarken. Kanterna är sanka på 
många håll, men kanske går det att hitta något ställe att ta sig ut.  
 
Joltjärnen nordväst om reservatet har troligen några uddar som är fasta nog att bära en 
pump, men det kan vara svårt att ta sig ut även här. Tjärnen har bara besökts på tjälad mark.  
  
I västra delarna av naturreservatet finns några bäckar som inte är så breda men djupa och 
verkar ha rätt bra vattenföring. Kanske kan någon av dessa tillfälligt dämmas för vattentag? 
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Nära vägen i sydost, där reservatsgränsen korsar infartsvägen, finns en göl som vid fältbesök 
har varit vattenfylld. Då den saknar tillflöde är det dock tveksamt om den har tillräckligt med 
vatten under torra perioder.  
 
 

 
Joltjärnen – nordväst om reservatet. Endast besökt på tjälad mark, troligen generellt dålig 
bärighet på myren. Finns dock partier med vad som verkar vara fastare tuvor på några 
punkter längs kanten.  
 
 

Skyddsobjekt 

De stubbar med välbevarade brandljud som finns bör skyddas, t.ex. genom vattning eller 
jordslagning, för att bevara brandhistoriken.  
 
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.  
 

Förberedande åtgärder 
Före bränningsdag: 
Entreprenören ansvarar för eventuella förberedande åtgärder. Åtgärderna ska samrådas 
med Länsstyrelsens kontaktperson inför åtgärd. 
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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.  

 
 
 


