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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.

Att följa upp naturvårdsbränningarnas effekt på skogsbestånden är en väsentlig del i
naturvårdsarbetet. I väntan på ett nationellt uppföljningssystem för naturvårdsbränninagar, har
länsstyrelsen i Västernorrland satsat på att göra en enkel variant på uppföljningar, nämligen
fotopunkter. Varje planerat bränningsområde fotograferas före och efter bränning i fasta
punkter. Fotopunkter är lätta att begripa för människor, då skillnaden mellan de olika
fototillfällena är tydliga.
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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 which is lighter and warmer and with at high amount of
dead trees, both standing and lying.

To have a program that do follow ups of burned areas is a very important task for fire
managers. The county administrative board has,while waiting for a national program,
launched a rather simple, but effective program, photopoints. In each area that is planned to
be burned we take photographs before and after the area has been burned. Photopoints are
easy to conduct and maintain. They also gives a lot of information of the change in
vegetation.
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Inledning

Bakgrund
Den 18:e maj 2006 fattade Länsstyrelsen i Västernorrland  ett beslut att utvidga Fageråsens
naturreservat med cirka 46 hektar, till cirka 300 totalt. I samband med utvidgningen av
reservatet  omarbetades skötselplanen från “fri utveckling”  som inte tillät naturvårdsbränning
till mer  aktiv skötsel, där naturvårdsbränning ingår som den väsentligaste delen Fageråsen
består av cirka 171 hektar produktiv skogsmark, varav drygt 120 hektar är planerade för
naturvårdsbränning (se figur 1.).
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Figur 1. Fageråsens naturreservat med de planerade
bränningsbestånden, streckade i rött.
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Första naturvårdsbränningen i Fageråsen genomfördes den 15 juni 2006, då cirka 7 hektar
brändes (se figur 2.). Bränningen 2006 dokumenterades enbart med fotografier under själva
bränningen och vid ett flertal olika tidpunkter efter branden. Inga andra uppföljningar har gjorts
för den bränningen, vare sig fasta provytor eller fotopunkter.

Figur 2. De bestånd med gul yttergräns naturvårdsbrändes
under 2006.
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Figur 3. De fem fasta fotopunkterna (FP) i 2007 års brända
område.

Uppföljning

Uppföljning är en viktig del när det gäller naturvårdsbränning. Vi vill gärna se en positiv
förändring av bestånden som bräns, samt en positiv respons från de arter som vi kan förvänta
oss gynnas av bränningar. En av de enklare formerna av uppföljning är fasta fotopunkter (FP),
där foton tas i samtliga fyra väder streck och i samma ordning. Mönstret som använts är att
första bilden tas mot norr sedan öster, söder och sist mot väster. De fasta FP är tänkta att
fotograferas så snart efter bränningen som möjligt helst inom en månad. Nästa fototillfälle är ett
år efter bränning sedan fem år efteråt, tio år osv. Punkterna är markerade i terrängen med en gul
rågångspinne och märkt med id-nummer och x & y -koordinater (se figur 6.).

Fotopunkter är tacksamma för de är enkla att genomföra och det är lätt att kommunicera
förändringarna. På vissa punkter kan man redan se en märkbart stor förändring, genom den
momentana mortaliteten. Detta märks framförallt där det är hög andel gran. I området skapade
den efterföljande glödbranden som pågick under två dygn en hel del mindre fläckar med blottad
mineraljord och där skadorna på rötterna varit påtaglig (se figur 4 & 5). Många av de granar
med skadade rötter är fortfarande gröna och ser friska ut, men det kommer säkert att märkas
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redan kommande vinter då en hel det granar med all säkerhet kommer att blåsa omkull.
Glödbranden får oftast störst effekt direkt under träd, särskilt under granar, då marken oftast är
torrast där eftersom trädens kronor leder bort regnvattnet. Gran har också ytliga rötter, till
skillnad från tall, varvid den lättare får dödliga rotskador.

Figur 4. Glödbranden biter sig gärna kvar i områden med tjocka moss-
och humustäcken. Foto: Tomas Rydkvist.

Figur 5. Här har glödbranden bitit sig fast och dessa granar har fått
dödliga rotskador, vilket ytterligare kommer att öppna upp beståndet.
Foto: Tomas Rydkvist.
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Dessa fläckar med bar mineraljord är utmärkta för fröetablering av både tall och lövträd, samt i
de fall vi kan misstänka svedjenäva, Geranium bohemicum, vilket kanske är uteslutet när det
gäller Fageråsen. Bara mineraljordsfläckar är också viktiga för en rad insekter knutna till
brandfält, bl.a. rökdansfluga, Hormopeza obliterata, och även en del jordlöpare som till
exempel fyrprickad brandlöpare, Sericoda quadripunctata, som nästan uteslutande hittas i delar
med bar mineraljord.

Bränningsförhållanden

Området brändes den 5 juli  och det hade varit cirka 5 nederbördsfria dagar. På förmiddagen
kom det en liten regnskur, cirka 1 mm, över Fageråsen. Detta fick till följd att finbränslet
fuktades upp så pass mycket att intensiteten blev låg.
Temp: +21 Cº RH: 56 % Vind: Ostlig, medelvind 2,1 m/sek. Dessa värden är uppmätta på
bränningsområdet.
Nedanstående värden har hämtats från Räddningsverkets sida för brandriskprognoser och är
baserat på det kanadensiska brandriskprogrammet. Värdena är prognosticerade och kan skilja
sig ganska mycket från de faktiska förhållandena.
DMC: 46,9 FFMC: 88,0 FWI-Index: 3

Fotopunkter

Inför bränningen 2007 lades fasta fotopunkter ut i beståndet (se figur 3.), då det är väsentligt att
kunna göra mer exakta jämförelser på fasta punkter före och direkt efter bränning. Det är också
viktigt att kunn följa den förändring som beståndet genomgår under en längre tidsperiod och
därigenom även kunna bättre bedömma den effekt som branden skapar.

Figur 6. Tre månader efter bränningen föll de första granarna med rotskador till följd av
glödbrand. Foto: Tomas Rydkvist.
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Figur 7. Varje fotopunkt är märkt i terrängen med en gul rågångspinne och en sk. “Alu-tag”
med id-nummer och X & Y koordinater. Foto: Tomas Rydkvist.

Fotopunkterna lades ut och fotograferades i början av maj 2007. Området brändes den 5 juli och
fotograferades efter bränning den 21 augusti 2007. Efter bränning kan man med fördel lägga ut
fler FP där man tror att branden kommer att få en stor effekt och gärna i delar där man kan
förvanta sig  en fördröjd effekt, då även dessa är spännande att följa.

Provytorna lades ut genom att lägga ut en transekt i det längsta avståndet i beståndet.
Avståndet mellan fotopunkterna var 60 m  (FP) 1 - 4 och med 100 meter mellan FP 4 och 5.
Anledningen till att det är nästan dubbla avståndet mellan FP 4 och 5 som det är hos de andra,
beror på att den FP som skulle ha varit däremellan hamnade i en myrhals som bedömdes inte
kunna brinna och därigenom inte kunn ge någon information Punkterna ligger inte exakt enligt
transekten, utan är justerade i terrängen för att kunna ge så mycket information som möjligt.
Det kan var att punkterna är flyttade ett fåtal meter i någon riktning.
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Figur 8: Fotopunkt 1 Norr

Figur 9: Fotopunkt 1 Norr
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Figur 10: Fotopunkt 1 Öster

Figur 11: Fotopunkt 1 Öster
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Figur 12: Fotopunkt 1 Söder

Figur 13: Fotopunkt 1 Söder
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Figur 14: Fotopunkt 1 Väster

Figur 15: Fotopunkt 1 Väster
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Figur 16: Fotopunkt 2 Norr

Figur 17: Fotopunkt 2 Norr
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Figur 18: Fotopunkt 2 Öster

Figur 19: Fotopunkt 2 Öster
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Figur 20: Fotopunkt 2 Söder

Figur 21: Fotopunkt 2 Söder
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Figur 22: Fotopunkt 2 Väster

Figur 23: Fotopunkt 2 Väster
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Figur 24: Fotopunkt 3 Norr

Figur 25: Fotopunkt 3 Norr
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Figur 26: Fotopunkt 3 Öster

Figur 27: Fotopunkt 3 Öster
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Figur 28: Fotopunkt 3 Söder

Figur 29: Fotopunkt 3 Söder
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Figur 30: Fotopunkt 3 Väster

Figur 31: Fotopunkt 3 Väster
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Figur 32: Fotopunkt 4 Norr

Figur 33: Fotopunkt 4 Norr
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Figur 34: Fotopunkt 4 Öster

Figur 35: Fotopunkt 4 Öster
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Figur 36: Fotopunkt 4 Söder

Figur 37: Fotopunkt 4 Söder
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Figur 38: Fotopunkt 4 Väster

Figur 39: Fotopunkt 4 Väster
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Figur 40: Fotopunkt 5 Norr

Figur 41: Fotopunkt 5 Norr
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Figur 42: Fotopunkt 5 Öster

Figur 43: Fotopunkt 5 Öster



28

Figur 44: Fotopunkt 5 Söder

Figur 45: Fotopunkt 5 Söder
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Figur 46: Fotopunkt 5 Väster

Figur 47: Fotopunkt 5 Väster
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