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Sammanfattning

Naturvårdsbränning är ett mycket viktigt instrument för att upprätthålla naturvärden i
brandpräglade skogar. Viktiga strukturer som skapas av brand är bland annat döende och döda
träd, kolad ved, brandljud, tunnare humustäcke med mera. Andra viktiga företeelser är att det även
skapas glesare skogar som är ljusare och varmare med hög andel död ved, både stående och
liggande. I brandpräglade skogar kunde mängden stående död tallar, så kallade torrakor, uppgå till
cirka 30m³ per hektar. I dagens skogar är det en stor brist på just sådant substrat, så även i de
flesta
naturreservat. Kontrollerade bränningar är ett led i att öka mängden död ved och att säkerställa
den framtida produktionen av talltorrakor.

Ett länge uppmärksammat problem i samband med naturvårdsbränningar är att det råder en viss
överdödlighet på äldre tallar samt att det är en mycket hög risk att elden konsumerar de torrakor
som finns. Problemet är extra stort om det finns skador i stammen, till exempel hackspettshål,
insektshål  där elden kan få fäste. Detta faktum är mycket olyckligt och inte acceptabeld då ett en
av målsättningarna med naturvårdsbränning är att skapa förutsättningar för tallar att bli gamla och
att nybildningen av torrakor säkerställs.

Länsstyrelsen i Västernorrland har genomfört en liten undersökning av släckmedel som skum, gel
och ”wet water”, för att se hur väl dessa medel kan skydda viktiga strukturer i samband med
naturvårdsbränningar. Testen genomfördes i början av juni 2007, då olika medel testades i
samband med bränning i fem olika provytor. De olika medlen testades med att anbringa medlen
med olika tidsintervaller, 6 timmar, 4, 2 och 1 timma före planerad antändning.
Det visade sig att samtliga testade medel var verksamma om de anbringades 1 timma för
antändning. Ett preparat visade sig vara verksamt även upp till 6 timmar för antändning.
En rekommendation är att samtliga medel testas under naturliga förhållanden i en bränning.
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Summary

Prescribed burning is a very important tool when it comes to maintain certain values in fire
prone forests. Important structures which creates in a fire is among others dying and dead
trees, charred wood, fire-scars, reduction of the humus layer. Other important features that a
fire creates is more sparse forests that at lighter and warmer and with at high amount of dead
trees. In natural fire prone forests the amount of dead standing trees, snags, could mount up
to 30m³ per hectare. Today the amount of snags is just a few cubic meters per hectare.
Controlled burnings is a way to increase the amount of dead wood both standing and laying.

A well known fact during prescribed burnings is that there is an increasing danger of killing
old pines and a high risk of consuming many of the existing snags. The problem is greater if
there are damages in the trunk, such as holes by excavators or insects. This fact is not
acceptable in the long run when one of the objectives using fire is make it possible for pines
to grow real old and to secure future production of snags.

County administrative board of Västernorrland has conducted a small test of different fire
fighting additive, such as, foam, gel and wet water, to see how well these kind of products
can protect important structures during a prescribed burning. The test was done in the
beginning of June2007 when different products where tested in burning of five plots. The
products where tested by applying them under different time intervals, 6, 4, 2 and 1 hour
prior to planned ignition.

Every tested products shown good effect one hour before ignition time and some products
shown good effect even if they where applied 6 hour prior to ignition. A recommendation is
that all products should be further tested during a real prescribed burning.
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Inledning

Bakgrund
Naturliga störningar, som bränder, stormar, insektsskador, översvämningar, svam-
pangrepp med mera har format den boreala skogen. Olika störningar och intervallerna
mellan dessa har skapat den diversitet och heterogenitet som präglar ett naturligt  borealt
skogsekosystem. Den störning som skapat det mesta av den strukturella rikedomen i våra
skogar är utan tvekan skogsbranden.

Branden skapade ett landskap som bestod av en mosaik av olika skogstyper och i olika
successionsstadier. Den största skillnaden mot dagens skogar är att branden genererade
döende och död ved samt brandskadade träd. I en studie från Finland visade det sig att
mängden död ved i naturskogar var i medeltal 69,5 m³/hektar, med en stor variation ända
upp till drygt 150 m³/hektar. I medeltal var cirka 27 m³/hektar stående och cirka 43 m³/
hektar liggande död ved (Karjalainen & Kuuluvainen 2002).  I dagens produktionsskogar
är volymen död ved bara 2 - 10 m³/hektar (Siitonen 2001).

Naturliga bränder startade ofta med ett blixtnedslag och om vädret tillät började det att
brinna. Branden kunde sedan sprida sig relativt obehindrat i landskapet, ända tills vädret
satte stopp, genom regn eller att branden stötte på ett naturligt brandhinder som sjöar, våt-
marker, kalt berg, äldre brandfält eller annan form av reducering av bränslet.
När skogen började få ett ekonomiskt värde och det storskaliga utnyttjandet av skogen
började med dimensionsavverkningar under 1800-talets andra hälft, började människor att
bli allt mer medvetna om brandens stora ekonomiska betydelse och därigenom handska-
des man mer försiktigt med elden, samt att man började att bekämpa elden med alla till
buds stående medel. Därigenom blev bränderna allt med sällsynta och eldens betydelse
minskade påtagligt.

Figur 1.
Skogsbrand som startat med blixtnedslag. Länstersjön, Medelpad
2005. Foto: Räddningstjänsten Ånge.
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I Vindelälvens dalgång, Västerbotten, brandpåverkades 0,6 - 1, 9 % av skogsarealen årli-
gen mellan 1551 till 1875, för landet som helhet har bedömningarna gjorts att cirka 1 %
av skogsmarken brann varje år. I medeltal återkom branden till samma område med 80-
års cykler (Zackrisson 1977). I en studie av brandpåverkan i grandominerade nyckelbioto-
per i Västernorrlands län visade det sig att medelbrandfrekvensen var 83 år. Men om man
inkluderar data från odaterade bränder blir medelfrekvensen 74 år (Paulsson 2007). I vissa
delar av Västernorrlands län har det visat sig att frekvensen i medel ligger mellan 40 - 50
år (Rydkvist opubl). I stort ligger frekvensen i södra Norrland kring 40 - 60 år och i södra
Sverige ligger den på 20 - 40 år (Granström muntl.). Från att tidigare varit den största en-
skilda faktorn i formandet av skogslandskapet har nu branden reducerats till en blygsam
företeelse.

Figur 2.
Kvar i skogarna finns historiska dokument i form av talltorra-
kor med brandljud. Dessa är mycket viktiga att bevara både
som dokument och som viktigt substrat för olika arter. Denna
torraka bär spår från minst 11 bränder. Foto: Tomas Rydkvist.
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Det är inte heller länge sedan som ekologer, biologer och naturvårdare i allmänhet har sett
på skogsbranden med ungefär samma syn som äldre tiders skogsbrukare. Fram till 1970-
talet har den allmänna synen varit “natur i balans” (Clements 1916). Förr var man mest
intresserad av stabilitet, homogenitet och en utveckling mot sena successionsstadier, sta-
bila ändpunkter och klimaxstadier och där “fri utveckling” var honnörsord. Skogsbränder
sågs inte som något naturligt utan mer som en exceptionell händelse som inte riktigt
hörde till skogslandskapet och därigenom måste man med alla medel hålla branden borta
från skyddade områden (Kuuluvainen 2002).

Under senare år har dock naturvårdare börjat inse att störningar i allmänhet och skogs-
branden i synnerhet är en mycket viktig företeelse och att den måste återinföras i skogs-
landskapet såväl i skyddade områden som i produktionslandskapet.

Naturvårdsbränning
Naturvårdsbränning är en väsentlig del av skötseln av naturreservat, likväl som annan
skogsmark. I många av naturreservaten är naturvårdsbränning den skötsel som krävs för
att på sikt upprätthålla de naturvärden som utgör anledningen till att reservatet bildades.
Dessa typer av naturvärden är i många fall omöjliga att tillskapa med andra typer av sköt-
selåtgärder. Exempel på sådant är t.ex. bränd och kolad ved, dödbrända träd, brandljud,
tunnare humustäcke mm. Vissa typer av substrat går att nyskapa med hjälp av andra me-
toder. Exempel på det senare är t.ex. skadade träd (randbarkning), döda träd
(ringbarkning), lågor (fällning), dock oftast med lägre kvalité än de substrat som bildas
p.g.a. skogsbrand.
Talltorrakor och lågor har alltid varit ett tongivande inslag, upp till 27 m³ resp 43 m³ per
hektar i de brandpräglade skogarna och ett mycket viktigt substrat för många av de nu
rödlistade arterna, främst vedinsekter. I dagens naturreservat är det en stor brist på dessa
två typer av substrat och vi bör genom aktiv skötsel öka mängden av död tallved i våra
brandpräglade naturreservat. Den skötsel som krävs är återinförande av skogsbrand i stor
skala i hela landet.

Ett problem som har uppmärksammats i samband med naturvårdsbränningar är den över-
dödlighet som finns hos gamla tallar (Linder 1998), vilket har att göra med att det ofta
finns stamskador (hackspettshål, insektshål mm) där elden kan bita sig fast och därmed
kan stammen kola av. Detta problem uppmärksammades även vid den naturvårdsbränning
som genomfördes i Jämtgavelns naturreservat i juli 2005 samt Fageråsens naturreservat
juni 2006.



7

Figur 3.
En tallöverståndare som fallit efter naturvårdsbränning i Jämtgavelns naturreservat. Den här
tallen hade en stamskada där elden bet sig fast och kunde glöda av stammen. Substrat av
den här sorten vill vi inte skall gå ut utan vi måste bevara dessa. Foto: Tomas Rydkvist.

Figur 4.
Det ryker fortfarande dagen efter bränning ur stubben som är kvar av den gamla
tallöverståndaren. Fageråsens naturreservat juni 2006. Foto: Tomas Rydkvist.
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Figur 5.
Är veden frisk i det gamla brandljudet är
det mindre risk för att stammen kolar av.
Jämtgaveln 2005. Foto: Tomas Rydkvist.

Frågeställning
En av anledningen till att genomföra naturvårdsbränningar är att restaurera brandpräglad
beståndsstuktur i våra skyddade områden. Den brandpräglade och till stora delar talldomi-
nerade skogen är född i brand och bör skötas genom brand för att bibehålla eller förstärka
de strukturer och substrat som branden skapat. Branden bör också användas för att
nyskapa strukturer och substrat som det råder brist på. Dessa substrat och strukturer är
framförallt mängden död ved och den allra största bristen finns idag i talltorrakor. Nypro-
duktionen av dessa fungerar mycket dåligt i dagens naturreservat, då de inte står i en
lämplig omgivning på grund av granifieringen av våra naturreservat. Talltorrakor och
även tallöverståndare som står i en grandominerad skog på grund av avsaknad av naturlig
störning är inte lika attraktiva för de arter som är beroende av dess. De flesta av de arter
som är anpassade till naturlig störning, trivs av förklariga skäl i glesa, ljusa och varma
skogar. I och med att naturlig störning uteblir är skogarna allt annat än glesa, ljusa och
varma.
Att genomföra naturvårdsbränning i ett naturreservat med ett stamantal på cirka 800 stam/
hektar innebär problem, då i regel kanske så mycket som 500 stam/hektar utgörs av gran
som vuxit in i beståndet sedan senaste brand, vilket ofta är mer än 120 år sedan. Proble-
met består i att vi vill gärna bränna död på de allra flesta av granarna men spara tallarna
och de talltorrakor och lågor som eventuellt finns i beståndet. Detta kan vara en balanse-
ring på slak lina, då det inte bara gäller att hitta rätt dag, vädermässigt, det kräver en
mycket kompetent bränningsledare för att kunna styra tändningsmönstret på sådant sätt att
målen nås.
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Att via naturvårdsbränning försöka nyskapa substrat, för att väga upp en brist som pågått i
mer än 120 år är önskvärt och mycket viktigt. Att då tappa de fåtal substrat som redan
finns är mycket olyckligt och onödigt.
Vi måste då försöka finna ett funktionellt sätt att skydda dessa från att bli konsumerade av
branden.
Ett sätt är att inte bränna områden där dessa substrat finns, men det är nog den sämsta ut-
väg som vi kan ta till. Ett annat sätt är att jordslå de gamla tallarna och torrakorna, men
det är ett tidsödande och kostsamt sätt och viktiga lågor går inte att jordslå. Att bränna
runt substraten är effektivt men än mer tidsödande och kostsamt än att jordslå. Att vattna
runt träd, torrakor och lågor fungerar knappast i verkligheten. Ett sådant sätt skulle kunna
fungera vid mycket små bränningar < 1 hektar. I det flesta fall väljer vi att bränna områ-
den mellan 5 hektar upp till 80 hektar, med en tyngdpunkt vid cirka 15 hektar. Då går det
inte att dra slang genom bränningsområdena för att vattna kring viktiga substrat. Dess-
utom vill vi genomföra naturvårdsbränningar vid torr - mycket torr väderlek och då blir
avdunstningen så snabb att den metoden knappast är användbar.
Den metod vi tror på och vill testa är att använda skum, gel eller annan typ av släckmedel.
Medel som kanske går att applicera redan samma morgon, i god tid före planerad tänd-
ning och ändå ha god effekt.

Material och metoder
Länsstyrelsen önskade genomföra en trovärdig och tillförlitlig test av några av de medel
som finns på marknaden på ett sätt som gör att det går att jämföra medlens skyddsför-
måga och varaktighet i tid.

Fem (5) stycken provrutor á 6 x 6 m lades ut i terrängen på ett ställe med homogent vege-
tationstäcke. Bränslebädden bestod av ett jämt skikt av renlavar och/heller mossor
(husmossa, väggmossa o.likn.). Rutorna lades i Nord-Sydlig riktning.

25 stycken lika stammar (4 per fabrikat + 5 obehandlade) slogs ned i marken. Varje stam
(centrumbit) sattes med 1 meters avstånd i båda riktningarna. Vi använde oss av den cen-
trumbit som blir över vid svarvning till plywood. Det var en klar fördel att använda dessa
centrumbitar då de var lika grova, lika torra och av samma trädslag, gran. Centrumbitarna
som var 230 cm långa och cirka 11 cm i diameter beställdes hos Plyfa i Hassela, till en
kostnad av 20 kr st. Vi delade varje centrumbit i två delar.

Här var det viktigt att man hade stabila och säkra väderförhållanden. Det väsentliga var
att man hade goda väderprognoser för innevarande dag. Hela testen beräknades ta minst
tre dagar med förberedelse, genomförande och efterkontroll.
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De preparat som ingick i studien var följande:

Preparat                                                     Typ                                              Förkort                                                                                                                         
SilvEx Klass A Skum SE
UniFoam BioYellow Klass A Skum UF
FireSorb Klass A Gel FS
Drench Firefighting Additive Klass A Släcktillsats DR
Såpvatten WetWater SV

Varje preparat testades med olika tidsintervaller för påläggning och som skulle belysa
medlets verkan i tiden. En viktig detalj var att medlen skall vara lätta att använda och att
de går att applicera en god stund före planerad bränning.
De tider som testades var:
• 6 timmar före
• 4 timmar före
• 2 timmar före
• 1 timma före planerad tändning.
Samtliga preparat och tidsintervall är slumpade, i excel med formeln (=SLUMP()*30)
för första urvalet ur en lång lista med preparat och tid som t.ex FireSorb_2, UniFoam_8,
Obehandlad, SilvEx_4.
Före varje utslumpat preparat minskades formeln med; (=SLUMP()*29) etc.
Ett preparat, Fire Sorb (klass A Gel) kunde bara testas en (1) timma före antändning, då
det var stora problem med att blanda till medlet. När det blandades direkt i ryggsprutan
tjocknade det till och ryggsprutan måste rengöras innan den åter kunde användas.
För påläggning av medlen användes Solo ryggspruta model 475 med en kapacitet på 15
liter och med ett maxtryck på 5 bar.

Figur 6.
Varje provyta var säkrad med en minraljordsträng runt hela ytan och
med en vattnad zon på cirka en meter utanför mineraljordsträngen.
Foto: Tomas Rydkvist.
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Samtliga pålar spetsades med hjälp av motorsåg och slogs ned cirka 20 med en slägga.
Efter det att samtliga pålar slagit ned i alla fem provytor, var det dags att märka dem med
vilket medel som skulle användas och vid vilken tid. Här användes en förkortning för
varje medel och en siffra som motsvara tid före planerad tändning. För förkortningar för
preparat se tabell 1:

Efter märkning vidtog iordningställande av preparaten. Samtliga preparat levererades i
koncentrerad form och måste spädas med vatten. De flesta av preparaten har en rekom-
menderad blandning av 0,5 - 1 % för skum, 1 - 2 % för gel, 0,3 % för Drench och  3% för
såpvatten.

Figur 7.
Samtliga medel blandades till i de ryggsprutor som användes. Ett av
medlen, Fire Sorb var besvärligt att blanda så det fodrades en lång tid av
rengöring innan den åter kunde användas. Foto: Mattias Rönnkvist.

För att vara på den säkra sidan vid bränning av provytorna hade en vattencistern, som
rymmer 1000 l vatten,  monterats på en släpvagn. Vi hade även tagit med en portabel
vattentank som rymmer 2 200 liter. Vatten  pumpades från en närbelägen å med hjälp av
en mindre skogsbrandpump. Den portabla vattentanken  och cisternen på släpvagnen var
båda fyllda innan provbränning vidtogs. Ett slangsystem var draget från den portabla
vattentanken runt samtliga provytor. Som huvudledning användes en 25 mm brandslang
och  vattentjuvar hade kopplats vid varje provyta som möjliggjorde att använda även 17
mm slang.
Strax innan planerad antändning vattnades en cirka 1 meter bred zon runt varje provyta.
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P re p a ra t-t id F ö rk o rtn in g
S ilv E x -1 S E -1
S ilv E x -2 S E -2
S ilv E x -4 S E -4
S ilv E x -6 S E -6
S ilv E x -8 S E -8

U n iF o a m -1 U F -1
U n iF o a m -2 U F -2
U n iF o a m -4 U F -4
U n iF o a m -6 U F -6
U n iF o a m -8 U F -8

F ire S o rb -1 F S -1
F ire S o rb -2 F S -2
F ire S o rb -4 F S -4
F ire S o rb -6 F S -6
F ire S o rb -8 F S -8

D re n c h -1 D R -1
D re n c h -2 D R -2
D re n c h -4 D R -4
D re n c h -6 D R -6
D re n c h -8 D R -8

S å p V a tte n -1 S V -1
S å p V a tte n -2 S V -2
S å p V a tte n -4 S V -4
S å p V a tte n -6 S V -6
S å p V a tte n -8 S V -8

O b e h a n d la d O H
O b e h a n d la d O H
O b e h a n d la d O H
O b e h a n d la d O H
O b e h a n d la d O H

Tabell 1: Ingående preparat samt tid.
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Förhållandena under bränningsdagen var tämligen goda: Temperatur var cirka 26-28 C°,
Relativ luftfuktighet (RH) var cirka 21 %, vinden var svag och växlande cirka 0,5 - 1 m/
sek och förhärskande riktning var nordlig.

Provyta 1 antändes cirka klockan 15:00 och antändning börjades in den norra kanten. Un-
der den tid som ytan brändes av, cirka 6 minuter,  växlade vinden konstant. Detta förhål-
lande var desamma för alla provytor.

Provyta 2 tog cirka 5 minuter, yta 3 cirka 7 minuter, yta 4 cirka 6 minuter och provyta 5
tog cirka 7 minuter.

Provyta 1, 2, och 4 dominerades nästan till fullo av renlavar (Cladina sp), medan yta 3
och 5 dominerade av mossor, därav den något längre brinntiden för ytorna 3 och 5, yta 5
var också den yta som hade den tjockaste bränslebädden av alla ytor.

Figur 8.
Provyta 1 antänds i den norra kanten. Foto: Elin Mattsson Tano
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Resultat
Resultatet av de provbränningar som genomfördes får man nog säga var lyckade. Vi kan
konstatera att samtliga preparat var verksamma om de applicerades en (1) timma före an-
tändning. I någon provyta var även vissa preparat verksamma om de applicerats på sex (6)
timmar före.
Nu är det svårt att få en lika dosering när man är flera personer som applicerar medlen.
Överlag får man nog säga att vi var något “snåla” med applicering. Halva stolpens höjd
sprutades med medlen samt en cirka 20 cm bred zon på mossan vid basen av stolpen.

Bedömningen av hur verksamma medlen var, indelades i följande klasser:

Intakt Ingen påverkan på stolpe eller vegetation  vid basen
Svagt sotad Mycket liten påverkan, stolpe endast lätt sotad
Svagt kolad Liten påverkan, stolpe endast lätt kolad yta

Jag bedömmer att svagt kolad yta är att betraka som fullt acceptabel nivå för att skydda
substrat. Det syns vara viktigare att behandla lav- och/eller mossbädden än att behandla
själva substratet. Det är förmodligen mer fördelaktigt att öka på storleken på den behand-
lade markbiten än att öka på mängden på substratet, då det är mer eftersträvansvärt att
inte låta vegetationen  nära substratet ta eld. Mest troligen har många av de stolpar som
klassats som svagt kolade, kunnat klassats som svagt sotad om storleken på den behand-
lade markbiten gjorts större eller om det använts mer medel.

De stolpar med högre grad av påverkan än svagt kolad, redovisas inte i tabellerna 2-6 på
sidan 15, då en sådan påverkan bedöms ha förstört det aktuella substratet.
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PROVYTA-1
Drech-1 Intakt
Drench-2 Intakt
FireSorb-1 Intakt
SilvEx-1 Intakt
SilvEx-2 Intakt
Såpvatten-2 Intakt
UniFoam-2 Intakt
Drench-6 Svagt Sotad
UniFoam-1 Svagt Sotad
UniFoam-4 Svagt Sotad
Drench-4 Svagt Kolad
SilvEx-4 Svagt Kolad
Såpvatten-1 Svagt Kolad

PROVYTA-2
Drench-1 Intakt
Drench-2 Intakt
FireSorb-1 Intakt
SilvEx-1 Intakt
SilvEx-2 Intakt
Såpvatten-1 Intakt
UniFoam-1 Intakt
Drench-4 Svagt Sotad
Såpvatten-4 Svagt Sotad
SilvEx-4 Svagt Kolad
Såpvatten-2 Svagt Kolad
UniFoam-2 Svagt Kolad

PROVYTA-3
Drench-1 Intakt
FireSorb-1 Intakt
SilvEx-1 Intakt
UniFoam-1 Intakt
Drench-4 Svagt Sotad
Såpvatten-2 Svagt Sotad
Drench-6 Svagt Kolad
SilvEx-6 Svagt Kolad
Såpvatten-1 Svagt Kolad

PROVYTA-4
FireSorb-1 Intakt
UniFoam-1 Svagt Sotad
Drench-1 Svagt Kolad
Drench-2 Svagt Kolad
SilvEx-2 Svagt Kolad
Såpvatten-1 Svagt Kolad

PROVYTA-5
Drench-1 Intakt
Drench-2 Intakt
FireSorb-1 Intakt
SilvEx-1 Intakt
SilvEx-2 Svagt Sotad
Såpvatten-2 Svagt Sotad
UniFoam-1 Svagt Sotad
Drench-4 Svagt Kolad
Drench-6 Svagt Kolad
Såpvatten-1 Svagt Kolad

Tabell 1:

Tabell 2:

Tabell 3:

Tabell 4:

Tabell 5:



Diskussion
Samtliga provytor visade sig ha minst en stolpe som var att betrakta som intakt. Dock
hade provyta fyra endast en stolpe som var intakt medan både yta ett och två hade sju
stolpar som vari intakta. Det medel som visade sig vara representerade i samtliga provytor
var FireSorb (FS). Då detta medel olyckligtvis endast kunde testas  med en påläggningstid
av en timma före antändning är det svårt att dra några säkra slutsatser om de långvariga
effekterna. Detta medel bör testas i samband med en konventionell naturvårdsbränning.
Det medel med störst andel i samtliga provytor var Drench (DR) som även visade sig i
kunnat skydda substrat i sex timmar. Tittar vi närmare på Drench (DR) för samtliga
provytor får vi följande fördelning:

DR6 representerad på tre ytor som en intakt, en svagt sotad och en svagt kolad.
DR4 representerad på fyra ytor som två svagt sotad och två svagt kolad.
DR2 representerad på fyra ytor som tre intakta och en svagt kolad
DR1 representerad på fem ytor som fyra intakta och en svagt kolad.

De medel som rekommenderas att användas är Drench, då det visat sig vara mycket verk-
sam även under lång tid, samt att medlet är lätt att dosera och använda. Med ett tjockare
lager av medel på det substrat som bör skyddas är uppfattningen att Drench är verksam i
mer än sex timmar före antändning. FireSorb, som tyvärr inte kunde testas under samma
förhållanden som de andra, är ett medel som verkar vara mycket verksam, då samtliga
provytor hade intakta stolpar där FireSorb applicerats. Skall FireSorb användas rekom-
menderar jag att använda en balja eller liknande där medlet kan blandas utan att det koa-
gulerar för hastigt, samt att man använder en batteridriven skruvdragare eller liknande
som blandar medlet med vatten. En rekommendation är att samtliga medel bör testas un-
der verkliga förhållanden i en naturvårdsbränning.
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Figur 9 & 10.
Drench påverkan på stolparna i provyta 1 vid 6 timmar och 1 timma före antändning. Foto: Tomas Ryd-
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Tack
Jag vilja rikta ett tack till Göran Tjernberg, SCA Skog AB som stod som markvärd för
detta försök. Utan deras hjälp hade detta försök blivit mycket svårt att genomföra då det var
svårt att hitta en lämplig plats inom något av våra naturreservat. Ett stort tack till Prof.
Bengt-Gunnar Jonsson, Mittuniveristetet för hjälp med upplägg av försöksytorna. Ett sär-
skilt stort tack riktas till Mattias Rönnqvist och Elin Mattsson Tano för deras ovärderliga
hjälp med sandutkörning, märkning, applicering av de olika preparaten med mera vid detta
försök. Utan er hjälp hade detta försök inte blivit av.
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Figur 11: Såpvatten 2. Figur 12: FireSorb 1.

Figur 13: SilvEx 2. Figur 14: SilvEx 1.

Figur 15: UniFoam 4. Figur 16: SilvEx 4.

Bilaga 1. Bilder från samtliga provytor.

Provyta 1
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Figur 17: UniFoam 4. Figur 18: UniFoam 1.

Figur 19: FireSorb 1. Figur 20: Drench 1.

Figur 21: Såpvatten 1. Figur 22: SilvEx 2.

Provyta 2
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Figur 23: UniFoam 2. Figur 24: Såpvatten 1.

Figur 25: SilvEx 2. Figur 26: SilvEx 4.

Figur 27: UniFoam 1. Figur 28: UniFoam 4.

Provyta 3
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Figur 29: FireSorb 1. Figur 30: SilvEx 4.

Figur 31: SilvEx 2. Figur 32: UniFoam 1.

Figur 33: UniFoam 4. Figur 34: Drench 4.

Provyta 4

21



Figur 35: UniFoam 2. Figur 36: SilvEx 4.

Figur 37: UniFoam 4. Figur 38: Drench 6.

Figur 39: Drench 4. Figur 40: SilvEx 1.

Provyta 5

22





Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för Kultur och natur

Test av skum, gel och ”wet water” som skydd
för substrat vid naturvårdsbränningar

ISSN 1403-624X

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLANDS LÄN  871 86 HÄRNÖSAND
BESÖKSADRESS. NYBROGATAN 15 OCH PUMPBACKSGATAN 19  TEL. 0611-34 90 00  FAX. 0611-34 93 72    WWW.YL.LST.SE


