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Naturvårdsbränning i naturreservatet 
Stormyren 15 augusti 2020 

 

 

Drönarbild 1 september, 2 veckor efter bränningen.  

 

Bränningen utfördes den 15 augusti 2020.  

Uppföljning efter bränning gjordes den 26 augusti 2020. 

Uppföljningsmetod: direktuppföljning vid naturvårdsbränning, förenklad version. 

Fältdata: Före och efter bränning Jenny Sander, under bränningsdagen 

Skogsstyrelsens personal. 

Foton: Jenny Sander om inte annat angetts. 

Rapporten sammanställd av Jenny Sander. 
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1 Sammanfattning 
17 hektar brändes den 15 augusti 2020. Bränningen genomfördes av 

Skogstyrelsen med Andreas Öster som bränningsledare. 

Bränningen tog ca 6 timmar.  

Klockan 13.15 påbörjades bränningen. Temperaturen var 25 grader, vinden från V 

på 1,5 m/s och luftfuktigheten låg på 52 %.  

Luftfuktigheten var fortsatt hög under hela bränningen, mellan 49-67% enligt 

väderstationen placerad omkring 200 m väster om bränningsområdet. Det syns i 

uppföljningen att det inte brunnit så bra i de delar av områden där skogsbestånden 

är mer slutna, där finns ytor med obränt finbränsle.  Temperaturen låg under 

dagen mellan 23-26 grader. Vinden var västlig under hela bränningen och 

vindstyrkan mellan 1-2 m/s.  

FWI var endast 10,2 enligt beräkningar från egna väderdata. DC, värdet på 

upptorkningen i de djupa humuslagren, var dock över 300 vilket tyder på att det 

fortfarande var ordentligt torrt i botten efter den torra starten på sommaren även 

om de ytligare humuslagren var fuktiga efter juli månads regn. 

Dagarna närmast efter bränningen var relativt torra även om luftfuktigheten 

fortsatte vara hög. Först dag 7 efter bränningen så kom det regn. I kombination 

med att det var torrt på djupet (med DC-värde över 300) så blev efterbevakningen 

lång och svår med envisa glödbränder som bitit sig fast i de djupa humuslagren i 

den norra delen av området. Den 26 augusti vid ihopplockning och uppföljning 

upptäcktes en pyreld i en torvpacke i nordöstra kanten, det var den sista röken 

som släcktes ner i området och några dagar därefter förklarades brännan kall.  

Dödligheten i trädskiktet varierar mycket över området. De flesta äldre tallar har 

överlevt bränningen. Även många av de äldre granarna har överlevt bränningen 

men troligen kommer ytterligare granar att dö av rotskador under de närmaste 

åren. I ungskogspartierna är det mycket varierat, från delar där nästan alla yngre 

träd dött till delar där allt överlevt.    

Påverkan på humuslager och förna är begränsad på den större delen av området. 

Framförallt i norra delen har glöden dock gått ner i torven och under rötterna på 

granarna och förtärt humusen i dessa fläckar. 
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2 Beskrivning av bränningsområdet och 
mål för bränningen 

 
Området som brändes 2020 var ca 16 hektar. 

 

Se bilaga 1 (bränningsplan) för en detaljerad beskrivning av bränningsområdet.  

Målsättningen i upphandlingen formulerades på följande sätt:  

• 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.  

En handfull gamla torrakor i den västra kanten skyddades vid bränningen, och de 

flesta klarade sig från elden. 

 

3 Väderförhållanden vid bränningen 
Våren år 2020 var torr och det blev en tidig bränningssäsong med höga FFMC-

värden redan tidigt under året. Då var dock entreprenören upptagen med andra 

bränningar, bland annat den bränning som gjordes på vårt uppdrag i Västersjön.  

Under juli månad kom sedan en hel del regn, och det kändes som att det skulle 

mycket till för att det skulle gå att bränna i Stormyren. Med några veckors bra 

torkväder i augusti så blev det ändå precis torrt nog för att det skulle gå att bränna. 

FFMC var 87 och DMC 25, vilket är precis över gränsen för att det ska vara 

brännbart. Se bilagor 3-4 för FWI & väderdata.  
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Det är värt att notera att FWI-värdena som räknats ut från vår egen väderstation 

skiljer sig ganska ordentligt framförallt för FFMC och DMC jämfört med SMHI:s 

brandriskprognos för de första veckorna i augusti. Detta tycks delvis bero på att 

det kommit något mer regn, men även på att luftfuktigheten på plats i Stormyren 

under dessa veckor generellt låg snäppte högre än i SMHI:s modell, något som 

inte är helt orimligt med tanke på bränningsområdets läge i ett myrkomplex där 

man kan tänka sig att det är en sämre upptorkning. 

DC-värdet låg dock på 320, vilket är ett högt värde och tyder på att det är 

ordentligt torrt i de djupare humuslagren. Höga värden på DC innebär att det är 

risk för att det blir glödbränder i torv och djupa humuslager, och det blev det 

också i norra delarna av området.  

Luftfuktigheten var hög under hela bränningen, mellan 49-67% enligt 

väderstationen placerad omkring 200 m väster om bränningsområdet. Det syns i 

uppföljningen att det inte brunnit så bra i de delar av områden där skogsbestånden 

är mer slutna, där finns ytor med obränt finbränsle.   

Temperaturen låg under dagen mellan 23-26 grader. Vinden var västlig under hela 

bränningen och vindstyrkan mellan 1-2 m/s.  

 

 

Jämförelse av utvecklingen av FFMC- respektive DMC-värden mellan SMHI:s 

brandriskprognos och vår egen väderstation. Heldragna linjer visar SMHI:s 

värden och streckade linjer visar de värden som vi räknat fram utifrån data från 

vår väderstation på platsen. De följer varandra i stora drag, men dels fick vi 

några mm mer regn den 6 augusti, dels har den högre luftfuktigheten gjort att 

upptorkningen gått långsammare på Stormyren än i SMHI:s prognos. 

 

 

 

4 Utförande 
4.1 Personal och utrustning 
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Bränningen utfördes av skogsstyrelsen med underentreprenörer. Slanglinjen 

försörjdes av vatten från pump placerad i en av myrgölarna nordväst om 

bränningsområdet. 

Helikopter användes för vattning på delar av gränsen som låg mot blötmyr.  

Tändningen gjordes med tändkannor (s.k. drip torch). 

 

4.2 Antändningsmönster och intensitet 

Dokumentation från bränningsdagen saknas för flamhöjd (intensitet). Sothöjderna 

i provpunkterna varierar från 1-4 m vilket indikerar en relativt låg intensitet över 

större delen av området.  

Se bilaga 2 för karta över tidpunkter för flamfrontens läge under bränningen. 

 

 
Drönarbild från bränningsdagen. Bilder och film visar framförallt ljus rök vilket 

indikerar en lägre intensitet. Foto: Per Gustafsson. 

 

4.3 Efterbevakning 

Dagarna närmast efter bränningen var relativt torra även om luftfuktigheten 

fortsatte vara hög. Först dag 7 efter bränningen så kom det regn. I kombination 

med att det var torrt på djupet (med DC-värde över 300) så blev efterbevakningen 

lång och svår med envisa glödbränder som bitit sig fast i de djupa humuslagren i 

den norra delen av området. Den 26 augusti vid ihopplockning och uppföljning 

upptäcktes en pyreld i en torvpacke i nordöstra kanten, det var den sista röken 

som släcktes ner i området och några dagar därefter förklarades brännan kall.  

5 Effekter av bränningen 
Området som brändes var varierat i beståndsålder, slutenhet och 

trädslagsblandning, vilket gör att även resultatet är varierat. De flesta äldre tallar 

har överlevt bränningen. Även många av de äldre granarna har överlevt 

bränningen men troligen kommer ytterligare granar att dö av rotskador under de 
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närmaste åren. Mellan 10-20% tallarna i provytorna hade kådflöde, vilket 

indikerar att de kan komma att få brandljud.  

Vad gäller fröträdställningen i områdets sydligaste del har de flesta yngre granar 

dött medan de flesta äldre tallarna överlevt. Det finns dock grupper av gran som 

överlevt bränningen (se bilder nedan). 

 

Fröträdställningen i södra delen av bränningsområdet. De flesta unga granar har 

dött i bränningen. 

 

Grupp med överlevande unga granar i kanten mot beståndet norr om 

fröträdställningen. 

 

I ungskogen i områdets centrala delar är resultatet också varierat. I öster är 

dödligheten mycket låg, medan det i väster finns både dödbrända och överlevande 

partier. Det blir intressant att följa utvecklingen framöver i detta område.  
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Östra delen av ungskogen i områdets centrala delar. Till vänster i bilden syns den 

östligaste delen där nästan alla unga tallar överlevt. Centralt i området (till höger 

i denna bild) är resultatet mer varierat.  

 

Västra delen av ungskogen i områdets centrala delar. Här finns grangrupper som 

överlevt bränningen. 

 

Påverkan på humuslager och förna är begränsad på större delen av området. 

Framförallt i norra delen har glöden dock gått ner i torven och under rötterna på 

granarna och förtärt humusen i dessa fläckar. Någon mätning av förändring av 

humusskiktets tjocklek har inte gjorts i området.  
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Längst upp i norr finns stora obrända fläckar. Det syns att det varit fuktigt i nord- 

och nordostsluttningen upp mot själva Stormyren. 

 

 

I den västra delen av det nordligaste beståndet brann det bättre. Här har glöden 

jobbat på under efterbevakningen så det är många granar som fått rotskador. En 

del träd hade redan ramlat och andra stod ostadigt.  
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Bild som visar att glöden på en del fläckar gått ner ända till mineraljorden.  

 

Vid besöket den 1 september var det soligt och varmt väder, och både skogsödla 

och huggorm noterades på de solvarma svarta ytorna i brandfältet.  

 

5.1 Fotopunkter och mätningar i punkter 

Mätningar och fotografering i alla väderstreck gjordes före och efter bränningen 

på 4 punkter spridda över området. Mätningar före bränning gjordes innan 

bränningsstart den 13 juni, och mätningar efter bränningen den 26 augusti. Se 

bilagor 5 och 6. 
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Punkternas placering i området. 

 

5.2 Väderdata 

Under bränningen samlades väderdata in 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 13/6 – 26/8 2020. Se bilaga 4. 

Mätningar gjordes också i bränningsområdet med handhållen vädermätare av 

Skogsstyrelsens personal (bilaga 2). 
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6 Bilagor 
 

1. Bränningsplan för Stormyren 2020 

2. Skogsstyrelsens rapport från bränningarna 2020 

3. FWI-värden 

4. Väderdata från väderstationen 

5. Mätningar i punkter 

6. Fotodokumentation i punkter 

 


