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Punkt 1 - Virkesuttag med skördare
Tre bestånd som skall avverkas partiellt inom reservatsobjektet Stormyran-Lommyran

Virkesuttaget sker -

i syfte att:

• -skapa heterogenitet i beståndet vilket
- snabbare återskapar en mer naturlig karaktär i tallbestånd, dvs luckighet och därmed

solexponering av substrat (mark, död och levande ved) samt
- möjliggör en snabbare bildning av grova träd
- utglesning underlättar även en senare bränning

Skördaren kan vidare utnyttjas för att

• - skapa högstubbar: - höjd? Vad är tekniskt resp säkerhetsmässigt möjligt?
- skära/bryta??

• - skapa torrträd genom kvistning och/eller barkfläkning ”på rot”

• förbereda inför bränning genom att i samband med avverkningen ordna
- risfria brandgator eller ”säkra” enskilda/grupper av träd
- risspridning för jämnare intensitet
- uttag av träddelar eller grot för ett naturligare brandförlopp ?. Beslut måste fattas före

avverkning börjar då skördaren ”grotanpassar” med kvisthögar
- ev minska risken för kronbrand eller icke önskvärda kronskador (brandstegar)
- uppläggning av rishögar på underliggare (toppar) i syfte att få en större variation i

branddjup inom det planerade bränningsområdet (??)

Områdesinformation

Beståndsdata före huggning
Best nr Areal Ålder M3sk/ha SI Stam/ha Tall Gran Löv
0445 7 116 205 T21 939 88 11 1
0447 11 120 264 T21 1047 58 32 10
0742 6,5 110 284 T21 721 81 15 4
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Frågeställningar

• -merkostnader?? Jämförelse med konventionell, systematisk gallring och/eller slutavverkning fördelat på
avverknings resp drivningskostnader, GROT-anpassning

• -sommar- eller vinteravverkning ? – skillnader i förutsättningar??, fördelar/nackdelar??

Minnesanteckningar (Brittis antecknar)

Anvisningen till arbetslaget är att ta bort 50% av volymen, målsättningen är ett heterogent
bestånd som ska brännans och förhoppningsvis föryngras. Inga ekonomiska aspekter finns på
avverkningen. Staten betalar för fördyrade avverkningskostnader (ca 100 kr/m3sk,
normalavverkning ca 80 kr/m3sk) En anpassning för ett uttag GROT skulle ha kostat
ytterligare ca 2 kr/m3
.
Förarna ska undvika att köra över lågor vilka dock är fåtaliga i området. Högstubbar ska
skapas (om möjligt bryta av träd annars kapa) 2,5 m –5 m.

Arbetslaget har fått väldigt fria händer vid utformningen av avverkningen, tro inte att
länsstyrelsen kan detaljstyra åtgärderna!!!

Tanken var att all GROT (grenar och toppar) skulle tas ut, men eftersom avverkningslaget
ansåg att det skulle bli trångt och att efterfrågan dessutom vid detta tillfälle är begränsad blir
GROTEN kvar. Den kommer nu att på vissa ställen läggas i högar i luckor för att därigenom
bidra till en större variation i markpåverkan vid den kommande bränningen. Dessutom
minskar ju bränslemängden (ger lägre intensitet) på intilliggande mark.
Ska GROTEN plockas ut eller vara kvar??
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Anders Granström (AG): - Det beror på. Problemet är att man kan få för hög intensitet vid
bränningen om riset ligger kvar. Tar man ut GROTEN blir bränningen enklare, nackdelen är
att det blir ytterligare en körning i området som medför att markskiktet blir mer kompakt och
därför mer svårbränt.

Vid vinteravverkning finns risk att marken blir väldigt fuktigt under rishögar och att
bränningsdjupet (i humusen) då blir minimalt.

Väntar man för länge med bränningen efter ett uttag av GROT finns risk för kraftig
hyggesvegetation, som försvårar bränningen (det gäller dock sannolikt i mindre omfattning i
detta fall då cirka 50 procent av virkesförrådet/krontäckningen blir kvar).

Bränning???
- Vid bränning är det viktigt att det blir torrt i markskiktet, även i fläckar med stående skog.

Värdet av att låta färsk ved ligga kvar?
Lasse Wikars (LW) – Viktigt med variation. Liggande tall som brinner och kolar är
betydelsefull.

Amelie           Finns det GPS i skördarna, som innebär att man mer exakt kan se var uttagen är
gjorda???

Bertil (skördarförare): -Den här skördaren kan enbart registrera antal m3 fördelat på trädslag.
Inom några år kommer det att finnas GPS på de flesta skördarna.

- LW -  Öppna upp kantzonen vid myrkanten mot söder och öka solinstrålningen och
vindexponeringen, det skulle gynna vedinsekter som är beroende av solexponerad ved.

Per S (SCA) – En ny synpunkt att försöka ta till sig efter åratals förkunnande om vikten av att
spara kantzoner mot myrar.
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Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan

Beståndsdata efter huggning
Från skördare och skotares virkesredovisning kan utläsas att sammanlagt 2 400 m3f
avverkades i de tre bestånden. Av nedanstående tabell framgår hur den uttagna
virkesmängden fördelar sig per trädslag.

Uttag registrerat av skördare/skotare/inmätning
Antal träd Antal träd/ha Medelstam

(m3f/st)
Volym (m3f) Volym/ha

Tall 6208 259 0.23 1417 59
Gran 8234 343 0.12 984 41
Löv 212 9 0.10 22 0,9

Sammanlagt avverkades alltså  14 654 träd eller 2423 m3f på en areal av 24 hektar vilket ger
ett snitt på 610 träd/ha eller 101 m3f/ha. Det genomsnittliga terrängtransportavståndet var 470
meter och avverkningskostnaderna stannade på 99 kr/m3f,  vilket är ca xx kr dyrare per m3f
än vid konventionell slutavverkning.

Under november månad gjordes en taxering av bestånden genom utläggning av 24
permanenta provytor.  Datat har ännu inte sammanställts och analyserats i sin helhet men
Några snabba summeringar ger vi handen att 39 träd/ha aktivt skadats av skördaren eller
genom påkörning. 12 högstubbar/ha har kapats. En stubbräkning på provytorna av äldre
avverkningsstubbar resulterade i 92 stubbar/ha, varav 36/ha i klassen 0-30 cm, 55/ha i klassen
30-60 cm och 1,5/ha grövre än 60 cm.

Plantor (0 – 130 cm) räknades på ¼ av provytan och resulterade i 6 tallplantor/ha, 303
gran/ha, 60 björk/ha, 30 asp/ha och 60 rönnplantor/ha.

Vi kan nog så här efteråt konstatera att uttag av GROT skulle ha gjorts och att detta inte skulle
medfört några större svårigheter för skördaren/föraren i de aktuella bestånden. Efter
avverkningen ligger nu relativt mycket GROT i beståndet och det kommer sannolikt att på
sina ställen innebära en alltför hög intensitet, förutsatt att bränning sker under de närmaste två
åren (2003 - -04). Intresset för GROT har under höst/vinter 2002/-03 ökat väsentligt vilket
innebär att man nu ”regelmässigt” hämtar GROT på upp till 12 mils avstånd från
värmeverket.

Punkt 2. Röjning av gran

punkten utgick men kom att till del ingå under punkten 4, se nedan

Punkt 3. Sprängning av träd

Lövbiotop utmed skogsbilvägen öster flygrakan

Sprängning av träd i syfte att

• skapa högstubbar/lågor med mer naturliga brottytor
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Två olika tändsystem förevisas liksom hur olika trädslag reagerar på olika laddningar.

Frågeställningar

• Kommer en sprängd gran med ett antal kvarvarande gröngrenar att dö?
• Säkerhetsföreskrifter (avlysning, behörighet, köp av mtrl, transport och förvaring mm)?
• Val av årstid för åtgärdens genomförande?
• Erfarenheter från vitryggsprojektet?
• Vad medger reservatsföreskrifterna?
• Kostnader?
• Är detta en metodik att använda i syfte att gynna enskilda eller grupper av grova lövträd i

skyddade områden??

Minnesanteckningar (Brittis antecknar)

Till sprängningen används pentylstubin lindad runt en björk samt pentylstubin och sprängdeg
till de övriga. Diametern på trädet är avgörande för laddningen, i de här fallen har man använt
3x125 gr sprängdeg (på asp 1 kg). Det är viktigt att försöka komma så nära veden som möjligt
när man fäster laddningen.

För att få spränga fordras sprängkort.. Efter genomgången sprängkurs (Dyno Nobel anordnar
kurser, det finns ett stort utbud) utfärdas ett  sprängkort för viss verksamhet och tid. För
transport av sprängämnen och sprängning finns regler utfärdade av sprängämnesinspektionen.
Vidare måste man ha tillstånd av polisen. Det aktuella området måste avlysas via annons i
tidningen.

100 meter pentylstubin kostar 250 kr
Sprängdegen är idet här fallet gratis
Sprängpatronen (tändhatt) kostar 20 kr

Är sprängning en metod att föredra i reservat, där man vill öka andelen högstubbar och inte
använda sig av en skördare???

Vad är att föredra, kapad eller sprängd högstubbe???
- Per Linder (PL) Vid kapning och sprängning blir det en hastig död av trädet, ingen

skillnad på de olika metoderna. Nackdelen är att man inte kan välja var lågan ska läggas
till skillnad från om man använder en liten engreppsskördare. En engreppsskördare ger
små körskador.

Spelar brottytan någon roll??
- (LW) Barken fläks bort, men veden är stenhård. Detta gynnar naturligtvis vissa arter av
insekter, men det är ingen skillnad mot en kapad högstubbe. Förmodligen är ”avdöende-tiden”
kortare vid sprängning än vid kapning, eftersom brottytan blir större vid sprängning.
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Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Inom det sk ”Vitryggsprojektet” (Jonsell m, fl, manuskript) sprängdes ett 100-tal högstubbar
av asp och björk i mars 1995. Vid ett besök i september 1997 i syfte att inventera
förekommande insektsfauna noterades att flera av aspstubbarna fortfarande hade ett friskt,
levande kambium. Därmed utgjorde de ännu inte något substrat för de eftersökta, saproxyliska
insekterna och detta fenomen noterades även för ett fåtal stubbar år 2000. Orsaken
förmodades vara att dessa stubbar försörjdes via rotkontakt av kvarvarande, oskadade aspar ur
samma klon. Vid jämförelse mellan insamlat material från de sprängda högstubbarna och från
de naturliga stubbar som inventerats i samma bestånd noterades lika många arter (95 st) av
saproxyliska skalbaggar. Av dessa arter var 13 rödlistade på de sprängda stubbarna och 16
arter rödlistade på de naturliga högstubbarna. Uppdelat på de studerade trädslagen var
motsvarande siffror 72 arter (10 rödlistade) för sprängd asp respektive 62 arter (8 rödlistade)
för de naturliga högstubbarna av asp. För björk var motsvarande siffror 58 (5) respektive 68
(10). Antalet inventerade naturliga högstubbar var dock endast cirka hälften av antalet
sprängda stubbar varför det bedöms som att de naturliga högstubbarna dock hyser en större
artrikedom. En av förklaringarna som manusförfattarna lägger fram är att skapade (sprängda)
högstubbar är mer homogena än sina naturliga motsvarigheter, bland annat till följd av att de
ju tillskapats vid i princip samma tillfälle. Den mest betydande variabeln i övrigt var trädslag,
dvs asp eller björk. Nedbrytningsstadium, solexponering och diameter var av mindre
betydelse för artsammansättningen, i synnerhet för asp. För björk inverkade diameter och
exponering i högre grad. Slutligen konstateras att solexponering hade en relativt liten
betydelse för artsammansättningen, i synnerhet på asp. Bland de 28 vanligast förekommande
arterna påträffades emellertid en majoritet av de arter som förknippas med solexponerat
substrat huvudsakligen på högstubbar i skuggiga lägen. Ett resultat som antyder att skuggade
stubbar är av betydelse även om diskussionen under senare år främst fokuserat på de
vedlevande skalbaggarnas behov av solexponerat substrat (jämför Punkt 4 nedan). I
referenslistan nämns bl a Aulén, G. 1991: Increasing insect abundance by killing decidious
trees: a method of improving the food situation for endangered woodpeckers. Holarctic
ecology 14, 68-80, för den som vill inhämta ytterligare stoff i detta ämne.
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Laddning på gran Brottyta på asp

Att få till denna övning, som i detta begränsade utförande resulterade i sju sprängda träd,
kostade cirka 7 700 kr inklusive avlysning (annonsering 1250 krx 2), sprängmedel (250kr)
och utförande (5 000kr, de gröna gubbarna från Sollefteå hade en lång arbetsdag inkluderande
hämtning av sprängmedel mm i Östersund)

Vi tycker att det var intressant att studera denna metod som vi bara tidigare hört talas om. Att
i framtiden spränga höstubbar vid rationell, praktisk skötsel av skyddade områden tror vi väl
kanske dock är tveksamt, ffa pga säkerhets- och kunskapskraven.

Punkt 4. Punktvis lövgynnande

Lövrik ”körtel i anslutning till vändplan, som sparats i samband med avverkningen på
Flobergets nordsluttning

Förevisning och prövning av metoder

1. a) Ringbarkning med dragkniv/yxa

Tänkbara fördelar               Tänkbara nackdelar
+relativt snabbt -långsammare, mer begr ljusinsläpp (ev +??)
+låg risk -låg flexibilitet, ingen möjlighet till ”plockepin”
+billig och lätt utrustning

b) Ringbarkning (ffa gran) med motorsåg

Tänkbara fördelar               Tänkbara nackdelar
+snabbt -risk
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+flexibelt (barka/fälla) -tung utrustn, bensin, oväsen?
-långsammare, mer begr ljusinsläpp (ev positivt ??)

2. Utfällning med motor-/röjsåg av ffa gran
Tänkbara fördelar               Tänkbara nackdelar
+stort ljusinsläpp snabbt (ev negativt?) -risk
+”plockepin” minskar risken för älgbetning -tung utrustn, bensin, oväsen?

Frågeställningar

Vad är bäst/sämst med avseende på födo- respektive ”skadeinsekter”???
Vilka arter/artgrupper gynnas eller missgynnas av åtgärden?
Är dessa typer av åtgärder realistiska för användning inom skyddade områden? Kostnader
relativt tidsåtgång och resultat?

Syfte och frågeställningar från punkt 2
Röjning av inväxande gran i tallbiotop med tidigare brandprägel eller i
lövbiotop i syfte att

för ett tallbestånd
• Bromsa graninväxningen och att beståndet därmed återfår en mer naturlig prägel vad

avser luftfuktighet, solexponerat substrat mm. Härmed bromsas också
nedbrytningshastigheten för förekommande död tallved, vilket kan vara av visst värde då
dessa substrat tar lång tid att bilda (återskapa).

• Ev möjliggöra föryngring av tall (?)
• Ev i förberedande syfte inför bränning (avlägsna ”brandstegar”)
• (se hur beståndet ”skall se ut” (pedagogiskt syfte??))
• (Skapa sikt/ i beståndet ???? (för besökare????))

för ett lövbestånd
• fördröja successionen mot ett granbestånd
• eventuellt möjliggöra föryngring av löv (?)

Frågeställningar

• Är detta en ändamålsenlig åtgärd i skyddade områden?
• Vilka bestånd/marker bör i så fall prioriteras?
• Kostnader? Hektar/dagsverke

Minnesanteckningar (Pekka antecknar)

Med gynna menas nog att förlänga lövsuccessionen, i detta fall asp och björk.
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Vi fick prova att plåga granar med dragkniv och yxa. Några provade också att fälla granar
med motorsåg och skapa ett lågeplockepinn som ska minska risken för älgbetning av
eventuell lövföryngring. Vissa myndighets- och bolagspersoner har troligen påföljd att vänta
efter att frenetiskt ha tillämpat några av dessa lagvidriga och ekonomiskt oförsvarbara
metoder…
En diskussion fördes kring i vilken mån man ska ta till vara på granvirket.
- Syftet är inte att få upp nytt löv och därför bör man ta ut gran och de pengar det ger.
- I reservat är det inte alltid lämpligt eller möjligt att ta ut granvirket (transportkostnader,
oönskade fula skador).
- Genom att plåga gran som får stå kvar gynnar vi granarter, exempelvis tretåig hackspett.
(Per L)
- I skogsbruket handlar det om att tjäna pengar utan att förstöra för mycket av naturvärdena.
Det handlar då inte om att höja några naturvärden (Per S).
Diskussionen kom som synes också att handla om vad syftet egentligen är:
- Det känns onaturligt att ha kvar gammalt löv utan skuggande gran. (Henrik S)
- Vilka lövvärden är det egentligen som gynnas? Man kan grovt sett tänka sig att kryptogamer
gillar skuggig asp och insekter solig asp? (Henrik S)
- I vilken mån ska vi försöka vara naturliga?
- Anders G ifrågasatte ”granifieringens” betydelse i sammanhanget och undrade också om
denna typ av gallring månne ger ett uppslag av gran?
- Anders G menade att vi vet mycket lite om under vilka betingelser ett dylikt bestånd av gran
med asp och björk bildas.
Sammanfattningsvis tyckte vi nog att dessa metoder tål att tänka på; många avvägningar finns
att göra. Metoderna är småskaliga och frågan är vilken naturvårdsnytta de kan ge. Frågan är
också vilka värden man egentligen vill gynna. Tankarna fortsätter efter att ha fått näring vid
denna intressanta, tänkvärda och barnasinnesbibehållande punkt på dagordningen.

Fredrik beskådar förödelsen
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Per Linder, SFV, våldför sig på en SCA-gran

Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan

Med gynna menar seminarieledningen att förlänga lövsuccessionen samtidigt som det mer
”renodlade” lövbrännestadiet återskapas. I och med detta kan också fastslås att det i detta fall
är ljus- och värmeälskande, lövbundna organismer som gynnas på bekostnad av de mer fukt-
och mörkerfördragande kollegorna, vilket även inkluderar de som trivs på gran. Vad som
sedan är ”det rätta” att satsa sitt krut på bör sannolikt diskuteras ytterligare. Såväl Anders G
som Henrik S har sannolikt poänger i sina respektive kommentarer (se ovan)

Vad som inte framgår av Pekkas anteckningar ovan är att några, framförallt tjejerna, med glatt
mod även testade att från ett mindre område röja bort underväxande gran. Detta som ett litet
test på hur mycket/litet man hinner och hur resultatet påverkar hur beståndet uppfattas ”för
ögat” före respektive efter åtgärden.

Punkt 5. Föryngring av löv

SCA:s stängslingsförsök på Flobergets nordsluttning

Studier av SCA:stängslingsförsök på lövrikt hygge

Områdesinformation
Hyggesupptagning: 1995
Stängsling: hösten 1996 (3 hektar)
Kostnad: 36 000 kr
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Frågeställningar

• Skillnader i antalet ”huvudstammar” per hektar samt medelhöjd innanför respektive
utanför stängslet?

• Hur länge bör staketet fylla sin funktion – hur länge håller det?
• Står kostnaden i proportion till nyttan?
• Är detta en framkomlig väg vid föryngring av löv inom skyddade områden? Finns det

alternativ?

Minnesanteckningar (Pekka antecknar)

Trädarter över en viss höjd räknades inom och utanför stängslet på ett 7 år gammalt lövrikt
hygge. Provytorna var 10 m2 stora och cirkelformade. Fem grupper gjorde 3 ytor var inom
och utanför stängslet. Syftet vara studera och diskutera hur man föryngrar löv, främst i
skyddade områden.
Någon sammanhållen diskussion kring de frågeställningar som angavs i programmet
genomfördes aldrig (kostnad i proportion till nytta). Resultaten av räkningarna är dock
intressanta och tänkvärda (se diagram nedan):
• Inom hägnet växte cirka 8000 stammar per hektar, vilket var 10 gånger tätare än utanför

hägnet (ca 800 stammar/ha). Antalet tomma provytor var högre utanför än inom hägnet (7
resp 1).

• Glasbjörk var klart vanligast på hygget, men med 4 gånger högre täthet inom än utanför
hägnet. Vårtbjörk var nästan lika vanlig som glasbjörk inom hägnet men mycket sparsam
utanför stängslet.

• Rönn var nästan lika vanlig som vårtbjörk inom hägnet och helt frånvarande i provytorna
utanför hägnet. Blickade man ut över hygget sågs rönnblommor endast inom hägnet.

• Asp fanns fåtaligt (5 st) inom hägnet och var helt frånvarande i provytorna utanför hägnet.
• Sälg gav överhuvudtaget inget utslag i denna studie.
• Ett barrträd påträffades; en gran inom hägnet.
• Stängslet var inte fullkomligt så tillvida att det var trasigt på ett ställe vilket möjliggjorde

för älg att ta sig in. Inom hägnet sågs betesskador och älgspillning.
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Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Vi beklagar att det inte blev någon sammanfattande diskussion kring denna punkt och de
frågor som ställdes i seminarieunderlaget. Vi tror att frågorna skulle kunna besvaras enligt
nedan.

1. se Pekkas anteckningar/resultatredovisning ovan
2. stängslet bör sannolikt fylla sin funktion i minst trettio år, kanske längre, eftersom även

mer ”vuxna” men klena aspar/sälgar/rönnar löper stor risk att barkgnagas/flängas länge
efter det att toppskottet lämnat älgbeteshöjd. Det är mycket tveksamt om stängslet
(stolparna) klarar sig så lång tid utan underhåll/byte. Hållbarheten (funktionen) är ju
uppenbarligen även intimt förknippad med avståndet till närmsta större träd….

3. Vi tror tyvärr inte det. Den billigaste jaktammunitionen kostar i dagsläget ca 10 kr/patron
(klass I vapen)

4. Se ovan

Punkt 6. Gynnande av lövbestånd

SCA:s gallringsförsök NO Alberget

Besök i lövrikt bestånd som grangallrats maskinellt i syfte att

• skapa ett lövdominerat bestånd (FSC-kriterie)
• påskynda bildningen av grov lövved

Områdesinformation
Areal: ca 7 ha
Ålder: 55 år
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Grundyta: 21 m2 (före gallring)
Virkesförråd: 152 m3sk/ha (före gallring)
Trslbl: 2-10-88 (före gallring)
Medeldiam: 24-16-14  (före gallring)
Stammar: ca 1500 st/ha (före gallring)
Höjd: 14,5 m

Gallrat vintern –98/-99, uttag 70 m3/ha

Frågeställningar

Är detta en ändamålsenlig åtgärd i skyddade områden?
Skulle den ha kunnat utföras annorlunda?
Eventuella skillnader i förfarande beroende av trädslag ?
Åstadkoms samtidigt en lövföryngring ?
Vad säger SVL?

Minnesanteckningar (Pekka antecknar)

Vid besöket har området karaktär av ”björkhage”.
Lars-Owe W menade att det skulle vara önskvärt med mera lövhögstubbar. Det finns gott om
insekter även i klenare död lövved. Göran E undrade om man skulle gallra ut löv för att gynna
grövre löv? Eller om man ska låta det hela stå och låta det självgallras.
Anders G menade att ett dylikt bestånd kan genereras av brand. Apropå naturlig/antropogen
uppkomst av lövbrännor och naturliga brandintervall – generellt sett två svåra spörsmål.
Amelie L ställde frågan vad man gör på lång sikt med ett dylikt bestånd om man har det i ett
naturreservat. Låter man granifieringen verka, eller?
I ett naturreservat sätts skogsvårdslagen ur spel, men man bör ha i minne att en dylik gallring i
produktionsskog är regelvidrig. På sådan mark skall gran och vårtbjörk gynnas. (Gunnar
Selling SVS)

Som synes många frågor som kom fram men inte fick några entydiga svar. Några av oss kom
på väg till bilen in i en smått filosofisk diskussion kring vad naturvården bör sikta mot:
naturlighet och/eller bevarande av biologiskt mångfald?
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Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Vi tycker att beståndet och åtgärden ifråga är ett intressant exempel framförallt på vad som
går att göra med maskinell gallring och utkörning och hur det ser ut efteråt, t ex vad avser
körspår. Vidare är det ju intressant att genom en sådan här åtgärd ta fram ett bestånd med en
trädslagssammansättning och en framgent allt mer egenartad struktur relativt vad de rationella
och överallt rådande skogsbruksmetoderna genererar. Är detta det närmaste en lövbränna vi
kommer i framtiden????????Att åtgärden (gallra fram lövbestånd) framgent kommer att vara
aktuell på bredare front inom redan skyddade områden eller vid bildningen av nya reservat ser
vi däremot som mindre troligt. Däremot kan man ju hoppas att skogsbruket kunde anamma
metoden för att på samma gång både skapa naturvärden och ”sköta” skogen och därmed öka
andelen löv i landskapet och i bestånd äldre än röjningsskog. Detta förutsätter ju dock bland
annat att SVL revideras på denna punkt.

Punkt 7. Skötsel/restaurering av vattendrag

Maljan, ett av länets mest värdefulla flodpärlmusslevatten

Skötsel/restaurering av vattendrag

I syfte att:
• vidmakthålla/återställa en god vattenkvalitet (ph, alk)
• minska grumling och igenslamning
• återställa naturliga vandringsvägar för vatten- och bottenlevande organismer
• återställa en mer naturlig ”struktur” efter tidigare flottledsrensningar
• återställa en mer naturlig förekomst av död ved i vatten och strandzon
• återställa födobasen för vattenekosystemet (löv) och påskynda en mer naturlig

trädslagsfördelning i strandzonen
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Möjliga åtgärder

• kalkning
• sedimentfällor
• ersätta trummor med broar eller halvtrummor/valvbågar
• iläggning av sten och block
• återskapa lekbottnar (?)
• aktivt fälla ut träd i/över vattendraget
• gallra eller selektivt hugga i kantzonen

Frågeställningar

Sedimentfällor eller avledning och infiltrering i växande bestånd?
Vad är realistiskt att genomföra, vad bör prioriteras? Val av årstid?
Hur långt kommer man med spett och spel? Kan grävare användas för någon av dessa
åtgärder?
Träbroar/halvtrummor eller går det att anpassa heltrummorna?
Hur breda skall kantzonerna vara och vilka trädslag bör prioriteras?
Finns det en ”pedagogisk risk” med att försöka ”nyansera” tidigare budskap om att lämna
kantzonerna orörda?

Minnesanteckningar (Pekka antecknar)

Leif Göthe och Per Molin från lst Y berättade om restaurering av vattendrag och om broar och
vägtrummor.

Per M berättade och visade på att det finns förhållandevis få sprängda block och inga
betongfundament längs Maljan. Längs stränderna ligger stockar som vittnar om gamla
flottrännor. Sammantaget visar detta på gamla flottningar utförda med äldre teknik.
Åtgärder som planeras för Maljan är bland annat att lägga tillbaka stenblock som flyttats för
flottningen.

Många strandskogar är idag onaturliga på grund av att vattendragen är invallade eller
reglerade och att skogarna därmed inte översvämmas i samma utsträckning som tidigare.
Detta torde påverka tillförseln av död ved, som även i akvatiska sammanhang är värdefull (bl
a ståndplatser för fisk). En diskussion fördes kring om man kan tänka sig att skogsbruket
plockar större ekonomiskt värdefulla träd längs vattendrag och lämnar de klenare och lövet.

Per M visade olika handredskap som används för att flytta block och för att röra om bottnar
vilka slammats igen. En diskussion fördes också kring diken och grumling; om att anlägga
sedimentationsbassänger eller leda dikesvatten in i växande bestånd. Vidare berättades kort
om en studie i Jämtland där man restaurerat vattendrag (vet ej konkret vad som gjorts) och
påvisat högre produktion av fisk.

En diskussion fördes kring kostnadseffektivitet och påverkan på vattendraget, exempelvis av
grävare.
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Leif G berättade om problemet med vägtrummor som inte grävs ned tillräckligt och som
därmed blir till vandringshinder för fisk. Den bästa och dyraste lösningen är ofta att anlägga
en bro. En diskussion fördes kring alternativ till bro; att lägga massor intill den nedströms
belägna mynningen för att bygga bort vandringshindret eller kanske att lägga dit ett slags
vandringstrappa istället för massor.

Även kalkning berördes; Leif G berättade att under pH 6 försvinner flodpärlmussla. Bland
annat har ryska studier kommit fram till att när mussellarverna ska fästa på en gäle på hösten
så fungerar inte fästorganen vid för lågt pH. Tills vidare behövs nog kalkningen med dess för-
och nackdelar. Leif G berättade också om Varzuga, ett vattendrag på Kola-halvön som
använts som referensvatten och exempel på hur våra vattendrag naturligt bör ha kunnat sett ut.
Exempelvis är fiskproduktionen där grovt räknat 10 gånger högre än vad som är idag
förekommer i Västernorrland.

Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Många frågeställningar och funderingar finns kring detta intressanta men hittills ganska
styvmoderligt eller schablonmässigt hanterade spörsmål. Ett praktiskt inriktat seminarium
borde anordas med detta som huvudämne.

Tisdagen 2002-06-04
Punkt 8. Restaurering av tallbestånd

Rörmyrberget, Ön, ett av SCA:s talldominerade hänsynsområden, samt högoktanig
tallnaturskog på privat mark

8.1 Restaurering av tallbestånd med hjälp av virkesuttag och bränning

I syfte att: se punkt 1, ovan
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Områdesinformation
• Areal: ca 36 ha
• Åtgärd: skärmställning (-97) där två generationer tall lämnats
• Volym före: 185 m3f/ha
• Volym efter: 70 m3f/ha
• Trslbl efter: 10-0-0
• Grundyta efter: ca 15 m2/ha
• Stammar efter: 120 st/ha
• Bränt: 1998
• Nästa åtgärd: Ingen

Frågeställningar (jämför syfte, frågeställningar mm från punkt 1, ovan)

• Hur väl har man lyckats att uppnå de strukturer och företeelser som omnämns i
dokumentationen till punkt 1?

• Vad hade kunnat göras annorlunda?
• Har skördaren använts till risdragning, högstubbar mm
• Vad har bränningen åstadkommit?
• Är det möjligt/önskvärt att bränna området igen?
• (Stämmer den uppgivna trädslagsblandningen efter åtgärd?)

8.2 Besök i den angränsande tallnaturskogen på privat mark

Frågeställningar
Grundyta och stammar/hektar i detta bestånd?
Är nuvarande tillstånd att betrakta som naturligt?
Skall beståndet skötas och i så fall hur?

Minnesanteckningar (John Granbo antecknar)

Rörmyrberget.

Fakta: Avverkning -97, bränning –98  under förhöst, något fuktigt, låg trädmortalitet efter
bränning, höststormen 2001 tog en del träd, grundyta 12-16, ca 60 % av virkesförrådet togs ut
vid avverkningen, ännu bara sparsam föryngring av tall,  fukthalten i bottenskikt, förna och
humus var vid bränningstillfället relativt hög vilket gjorde att blåbärsrisets rhizom överlevde i
stor utsträckning.

Sista föregående brandår är ej känt men tallar med ett eller två brandljud finns inom
beståndet. Inga planer finns på ytterligare åtgärder i detta bestånd.

”Skärmställningens”/brandfältets utseende år 2002:
Fröträd finns men föryngringen är dålig för stunden men det finns enligt Anders Granström
fortfarande gott hopp då det befintliga förna/humusskiktet är kompakt och att risken för
uttorkning av groddplantor då minskar. Det finns fragment kvar av vägg- och husmossa vilket
avspeglar en svag, ytlig avbränning. Det finns rikligt med blåbärsris. För att maximal
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föryngring skall erhållas bör humusen i allt väsentligt brännas bort så att mineraljorden blottas
samt att det skall finns överståndare kvar som frökällor.

Kommentarer och information:

Tallen kan förlora upp mot 50 % av sin totala barrmassa men ändå med relativt hög
sannolikhet överleva en brand. Insektsangrepp på tallarna är en sekundär dödsorsak men
förekommer främst i Syd- och Mellansverige. Blå praktbagge är en av dessa arter och
angriper brandskadade och försvagade tallar.

Kronformen på tallar kan visa på tidigare bränder.

Omfattningen av "brunnar" av blottad mineraljord avspeglar brandförloppet och
brandhårdheten, dvs hur djupt glödbranden har nått ner i förna-/humusskiktet.

SCA bränner idag ca 5 % av sin totala årliga hyggesareal på torr och frisk mark.

Sammanfattningsvis kan nog bränningen på Rörmyrberget uppfattas som att ha varit något för
svag/dålig för att en maximalt positiv effekt ur ett biologisk-mångfald perspektiv skall ha
uppnåtts. Mer död ved borde ha bildats. Ett sätt att öka träddödligheten skulle kunna vara att
skada trädet före bränningen?

Anders Granström: Man behöver inte skada träd före brand eftersom tillräcklig träddöd
sällan är ett problem. Istället bör man lämna/ställa klenare (10-12 cm) träd vid gallringen för
att ljudbildning och impregnering av kärnveden ska ske tidigt på unga träd. Vill man försöka
återskapa riktigt gamla tallar (”överståndare) och sedermera torrakor som står i hundratals år
måste trädet ha påverkats av flera bränder från tidig ålder.
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Johan Uebel: Ska man göra en ny bränning eftersom denna blev något svag?

Anders G: Många olika faktorer, bl a säkerheten, avgör när man bränner men om ca 20-30 år
kan en ny bränning vara aktuell, inte tidigare främst pga risken för seglivade markbränder.

Närliggande tallbiotop:

Fakta/utseende : Nyckelbiotop, grundyta 16 m2 varav 4-5 m2 är döda, i andra delar av
biotopen är grundytan 30-32 m2 där även en svag ”föryngring” förekommer. Mindre
stampande tallar, ibland bara ett par cm i diameter, kan vara 50-60 år gamla.

Johan U: Vad gör man nu?

Anders G: I så här fina tallbestånd bör man värna om det som finns, inte riskera att bränna
ihjäl dessa riktigt gamla tallar.  I tallar som är skadade/rötade/insektsangripna får elden lätt
fäste varpå det finns risk att trädet kolar av. Även barrmassan är i regel svag på dessa gamla
tallar varför de också är känsligare för värme/heta gaser.
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Lars-Ove: Insekter på gammal tall gillar sol därav är graninvandring med påföljande
”förmörkning” ett problem. Röjning av gran kan vara ett alternativ till bränning i
fina/värdefulla tallbiotoper som av olika skäl inte kan/bör brännas.

Snillen spekulerar

8.3 Nybrända hygget (2002-06-03):

Information av Anders G som, liksom flertalet seminariedeltagare, var närvarande
under bränningen föregående kväll/natt

Bränningen startade klockan 22 i motvind. Slagen var ca 20 meter men tätare i början.
Tallbarren på de flesta träden är grå-gul dassiga (röda efter någon dag) = döende. Björkarna är
döda. Enstaka tallar överlevde själva branden. Sothöjden på stammarna (skorstenseffekt
uppstår) var hög,  ca 5-6 meter. Tallbarren klarar upp till 60 gradig värme innan de dör.
Denna brand var intensivare än SCA:s bränning 1998. Här har bottenskikt och förna brunnit
bort helt. Myrstackar, lågor och högstubbar kan ligga och glöda i många dagar. Oftast släcks
dessa pga att kostnaderna för efterbevakning annars ökar. Detta är dock ej optimalt ur ett
naturvårdsperspektiv.
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Lars-Ove: Röksignaler som bildas vid glödbränder är viktiga för insekter för att dessa ska
hitta till brandfältet. Därför bör man sträva efter  att släcka försiktigt/långsamt. Det är också
viktigt med lövträd i bränningar. Olika insekter, tex kapuschongbaggar, utvecklas i brandljud
Bland annat av denna anledning är det viktigt att träd även överlever bränder. För att
insekterna ska gynnas maximalt krävs lämpligt väder efter branden. Olika arter gynnas mer
eller mindre beroende på tidpunkten för bränningen. Därför bör man om möjligt bränna under
så stor del av vegetationsperioden som möjligt.

Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Cirka tio dagar efter seminariet besökte vi brännan och försökte ffa fotografera kronskadorna.

Lite suddigt men andelen bruna kronor framgår tydligt.
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Tomas betraktar ”förödelsen”. Endast tallarna mot kanterna av brännan har kvar tillräckligt
med grön barrmassa för att kunna överleva.

a)  b)
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a) Enstaka tallar inne i området kan komma att överleva.
b) Dödsgränsen är högt upphissad. Jämför även med resonemanget under punkt 9, nedan.

Punkt 9. Hygge med frötallar som brändes år 2000.

Utseende : Allt verkar dött. Enligt Wildland Fire som brände området överlevde många träd
själva bränningen. Märgborre finns i området men verkar ej ha förökat sig.

Lars-Ove: Det är bra med mycket död ved, det gör inget att nästan allt är dött. Märgborre
slog till våren efter branden och kan ha dödat ytterligare, försvagade träd.

Anders : De flesta tallarna dog nog trots allt av själva branden. Många övervärderar tallens
överlevnadsförmåga.

Lars-Ove: Risken för stora märgborreangrepp i anslutning till naturvårdsbränningar är små
eftersom andelen bränd/död ved som skapas av branden är ytterst liten i förhållande till
vindfällen, virkesupplag osv.

Hallå, är det Allmänna Brand? Har ni konsultförsäkringar?
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Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Johan besökte i augusti 2002 tillsammans med Anders G och hans studenter på kursen Fire
Management II återigen denna bränna, varvid tid och tillfälle till lite vidare rundvandring och
granskning av bränningen och dess effekter kunde göras. Vid detta besök deltog även
Kenneth Mattson på Sveaskog som beställt bränningen. Syftet var enligt Kenneth att genom
bränningen av fröträdställningen i rent naturvårdssyfte påbörja återskapandet av en flerskiktad
tallskog. Även om det enligt Anders G alltid är lite vanskligt att uttala sig om ett brandförlopp
man inte själv bevittnat råder det sannolikt inget tvivel om att branden drivits på alltför fort
(tätt mellan slagen) och att intensiteten och därmed hettan, blivit alltför hög så att den
absoluta merparten av kvarlämnade träd dött av sina skador. Uppgifter från Kenneth om
förhållanden vid bränningen, relativt låg medelhöjd och klen medeldiameter på kvarlämnade
träd samt höga sothöjder är några indikationer som styrker detta. Endast ett fåtal överlevande
träd finns idag (ca 5 % av de kvarlämnade träden) och dessa har i regel endast mycket små
gröna kronor (tofsar). Kronorna har alltså dött av underifrån upptill  ca 16-17 meters höjd
(death-limit) på träd som kanske är ca 17-18 meter höga. Endast hettan från en intensiv brand
kan ha åstadkommit ett sådant resultat. Märgborreangreppen är sekundära företeelser.

Punkt 10 Brandbeteende

 Helvetesbrännans NR, strax söder Mejerstjärn



25

Anders Granström, SLU förevisar brandbeteenden med avseende på bl a
följande faktorer

• Intensitetens/energiutvecklingens beroende av vind, lutning, exposition, bränslemängder
och storleksfraktioner hos bränslet

• Hur djupt glödbranden går beroende av fuktgradienten i fält-, botten-, förna-, respektive
humusskikten, dvs hur hård branden blir

• Hur branden sprider sig vid en punktantändning jämfört med antändning i slag

• Vad som kan begränsa eller stoppa brandens spridning, t ex  bevattning, vattendimma,
mineraljordssträng, stigar/körspår respektive avbränd mark.

Dessutom presenterar Mats Andersson, Wildland Fire, sin organisation, verksamhet och
utrustning.

Frågeställningar

Förhoppningsvis en himla massa frågor

Minnesanteckningar (Göran Eriksson)

Presentation av Wildland Fire, organisation, verksamhet och utrustning:
Mats Andersson

Organisationen startade 1999 i Sverige och de planerar att bränna ca 75 objekt under år 2002.
Ett problem de har är att personal slutar när de är som bäst. Idag är de 12 deltidsanställda,
dock blir inom kort ett flertal av dessa heltidsanställda. I augusti startar de ett 3-årigt
gymnasium i Torpshammar som inkluderar naturvårdsbränder, skogsbrandsläckning, akut
sjukvård m.m. De hoppas få med Anders Granström som konsult i vissa delar av utbildningen.
De önskar få bättre kontakt med uppdragstagarna i framtiden för att informera och planera
samt få en högre acceptans bland allmänheten.

Utrustning: 1.Väderinstrument för att bla. mäta luftfuktighet. 2. Högtryckspumpar 15 bar. 3.
Personlig skyddsutrustning som hjälmar, glasögon, andningsskydd, rökmask, tåliga kläder av
ett svårantändligt material (Nomex)

Vi går härefter in i reservatet bärandes länsstyrelsens nyinköpta släckningsutrustning. Som
kuriosa kan nämnas att den stora vattenpumpen (25 bar, 10hk) väger 24.5 kg och kostar 30000
kr. Den sammanlagda summan för släckningsutrustningen blev ca 100 000 kr. Medan Anders
Granström förbereder sin förevisning vandrar vi över den gulsnitslade myren mot den västra
delen av det brända Flistersjönäset (punkt 11, se nedan).
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Intensitets/energiutvecklingens beroende av vind, lutning, exposition, bränslemängder
och storleksfraktioner hos bränslet.

Anders demonstrerar en trissa med ett flertal brandljud på. Trädet grodde 1643 och har
invallningar från bränder 1730, 1731, 1756, 1826 och 1872. Trissan bör utgöra målbild för
framtida åtgärder.

Bränsle: En kontinuerlig täckning av lavar och mossor i bottenskiktet har avgörande
betydelse för eldens möjlighet till spridning. Dock skall detta vara tillräckligt torrt för att
ensamt bära elden.

Mossor och lavar: Mossan på den plats vi befinner oss brinner förmodligen men är inte
genomtorr. Om mossan inte är tillräcklig torr sprids elden dåligt. Fukthalten för mossan bör
inte överskrida 20 %. Vid 10 % fukthalt brinner mossan hastigt och vid 8% explosivt.
Solexponering och luftfuktighet är betydelsefull. Om mossan tas bort finns ingen spärr för
fuktigheten. Humusen torkar därför ut snabbt och man kan därför få ett större branddjup efter
en ny brand. Mossan är vid tillräcklig torka benägen att driva en flamfront, dock ej humusen.
Lavar brinner bra om fukthalten understiger 40 %.

Blåbär/Lingon/Ljung: Ljung bidrar bättre till eldens spridning än det något fuktigare lingon-
och blåbärsriset. Ljunghedar brinner bra. Vid lågintensiva bränder återtar detta fältskikt
marken snabbt genom skottskjutning från kvarlevande rhizom

Tunna kvistar/Grenar: Är det rikligt med detta substrat bidrar den positivt till brandens
förlopp.

Bladförna: Nästan obrännbart

Örter och gräs: Bromsar elden effektivt genom sitt stora vatteninnehåll. Kruståtel
uppkommer snabbt under de närmaste åren efter en lågintensiv brand på grund av den ökade
tillgången på ljus och näring.

Granar: Granar med lågt ansatt grenverk tar lätt eld och kan sprida/kasta brännmaterial flera
hundra meter bort och effektivt sprida elden vidare.

Några Kanadensiska index för bedömning av brandrisker:

FFMC ”fine fuel moisture code” beräknas för varje dag utifrån relativa luftfuktigheten,
temperaturen, och vindstyrkan klockan 12, samt föregående dygns nederbörd och föregående
dags FFMC. Det ger ett relativt mått på fuktigheten i ett ytligt bränsleskikt (exempelvis gräs
och bladförna)

DMC ”duff moisture code” beräknas på ett likartat sätt men skattar fukthalten i ett något
djupare bränsleskikt (tex. i en mossmatta). Vid de stora Ånge- och Sollefteåbränderna 1997
låg DMC indexet på 50. Under DMC 20 är det inte lönt att göra hyggesbränningar. För att få
önskvärd effekt av hyggesbränningar och naturvårdsbränder bör DMC och FFMC ha
förhållandevis höga värden och ligga över 30. Ofta gäller då generellt eldningsförbud.

DC ”drought code” Indexvärde som anger fukthalt i ett tjockt organiskt markskikt.
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Genom att kontinuerligt följa utvecklingen av dessa index under bränningssäsongen kan man
värdera förutsättningarna för olika bränningar.

Blixtantändning
Sannolikheten är mycket låg att få en blixtantändning i ett reservat. Människan står för
merparten av nya bränder. Under högsommaren (juni-juli) inträffar de flesta
blixtantändningar. Starkt uttorkade förhållande och DMC> 50 är viktigt för att blixten skall
antända. Anders G använder en cykrometer för att mäta luftfuktigheten. Han får fram ett
värde på 33 % luftfuktighet. Svårt att själv känna luftfuktigheten och man bör använda
cykrometern för att få säkra värden.

Vad som kan begränsa eller stoppa brandens spridning, t ex bevattning, vattendimma,
mineraljordssträng m.m

Bränningsövning vid bäcken
Ryggpump testas av Anna och Pekka. De gör en vattenbrandgata och gräset tänds. En bit av
strandens grässkikt bränns av. Detta brinner bra och fungerar alltså dåligt som brandhinder.
Högstarrmyrar och gräsrika bäckstränder är inga pålitliga brandhinder.

1. Bränningsövning av ris med vattenbrandgata (modellförsök i liten skala)
En vattenbrandgata anläggs i en kvadrat på 10x10 meter innan tändning. Efter ett kortare
pumpstopp konstateras att man bör minst två pumpar med sig ut,. Det mesta av vattnet som
anläggs ligger dock ytligt och torkar snabbt upp. Släckningsutrustning bör alltid finnas längst
bort i vindriktningen. Riset antänds och elden tenderar att dra sig mot mitten eftersom värmen
är störst där och vindhastigheten låg. Den risklädda homogena marken och låg vindhastighet
bidrar till att få en mer eller mindre cirkelrund brandyta. Den svaga vinden mot väster bidrar
dock till att flamfronten följer denna vindriktning något. Det brinner längre och kraftigare runt
tallar där glödbranden är starkast och delar av barken brinner. Släckningen inleds och det
behövs inte mycket vatten för att släcka den lågintensiva branden. Elden återantänds dock lätt
om man blåser på marken eftersom mosstäcket glöder. De tallar vars bark är brända och
svedda har en tydlig skillnad på lä- respektive stötsida. På en av  tallarna har stötsidan en
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sotad höjd på ca 40 cm och den mer svedda läsidan ca 1.5-2 meter. Turbulens runt stammen
ger mer syre på stammens läsida vilket då bränns lättare.

Marken består nu av en ytligt kolad bränd del med ett obränt luckert undre mosskikt som kan
torka ut snabbt. Detta kan vara lättantändligt bara några dagar efter en brand. Myrstackar och
lågor som kan pyra i veckor är ytterligare en orsak till nyantändning. Om humusskiktet varit
mera uttorkat skulle branden ha blivit betydligt hårdare (djupare) och det är då vanligt med en
långsamt pyrande glödbrand i humuslagret.

I röken ovanför den nyligen avbrända marken samlas plötsligt ett stort antal rökflugor. Detta
fenomen har förundrat entomologer som inte riktigt vet varför de dyker upp på nyligen brända
eller andra störda marker. Enligt Lars-Owe Wikars förekommer de även ofta på obrända men
markberedda hyggen.

2. Bränningsövning med utlagda sand/mineraljordssträngar som brandhinder
Sandsträngar anläggs på riset med 1.5 meters mellanrum. Mellan dessa placeras grenar och kvistar.
Riset antänds utanför den östligast belägna sandbädden och flamfronten tar sig inte över denna.
Detta beror på eldens låga intensitet och den svaga vinden. Därefter antänds riset mellan
sandsträngarna där grenar/kvistar placerats. Grenar och kvistar brinner lätt och den lätta vinden för
eldfronten över sandbädden. Förmågan hos elden att ta sig över sandbädden beror på högre
intensitet på grund av den stora mängden brännbart material. Den höga flamfronten och dess
angreppsvinkel är i detta läge effektivare eftersom flamfronten lutar över sandsträngen.
Flamlängden, vilken är ett bra mått på brandens intensitet, kan variera från ett 10-tal centimetrar till
tiotals meter. Här kan även små fragment av mossa och ljung orsaka gnistkast som fortplantar elden
vidare. Elden kan även fortplanta sig under anlagd sandsträng. I detta försök beror förloppet alltså
på eldkast, strålningshettan och flamfrontens höjd. Effekten vi når idag i liten skala kan även
omsättas i större skala. I klartext - intensiteten hos skogsbränder varierar beroende på skillnader och
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variationer i mängd och kvalitet hos bränslet, bränslets fukthalt, luftfuktighet, vindförhållanden,
topografi mm.

Det är viktigt att skilja på brandintensitet och brandhårdhet. Brandhårdheten/bränningsdjupet avser
eldens påverkan på marken och brandintensiteten avgör trädens döende och överlevnad och därmed
skogens framtida struktur. Dessa två faktorer samverkar naturligtvis.

Ett bränt område kräver tillsyn. Man bör återkomma på kvällen och även ytterligare ett par dagar
efteråt för att eventuellt eftersläcka pyrande substrat. Detta belyser dock en naturvårdskonflikt där
vissa insekter kan attraheras av sådana pyrande och glödande substrat, speciellt den sotsvarta
praktbaggen. Lukten av bränd skog styr förmodligen orienteringen av många insekter mot sådana
lämpliga utvecklingsplatser.
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Granskogen
Mossan här är betydlig fuktigare och brinner oftast bara ytligt. Uttorkning går snabbare på
tallmarker på grund av mer vind och solexponering. Vid granrötter är det ofta torrt material
och detta glödtänder lätt vilket ger en snabbare träddöd.

Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan
Det som inte gick att förevisa var eldens beteende i mot- respektive medlut. I övrigt tycker vi
att de förevisade exemplen gav en inblick i begränsningar och möjligheter att beakta när man
aktivt vill ”sätta eld på skogen”.

Punkt 11 Flistersjönäset, brandfält från augusti 1999

Kort rundvandring på brandfältet med möjlighet att fråga brand- och insektsforskare samt
diskutera resultaten av bränningen
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Områdesinformation
Areal: ca 120 ha
Bränningsår: 1999 (3:e augusti)
Kostnad: ca 135 000 kr
Tidigare daterade bränder på näset: 1499, 1651, 1657, 1689, 1773, 1821, 1824, 1858, 1888

Några data från taxering utförd juni/juli 2000:

Stammar/ha: 2650 st/ha, varav ca 86 % brända
Kronskador: 7,1 %
Sothöjd (medel): 8,2 dm
Täckningsgrad fältskikt: ca 17 %
Dito bottenskikt: ca 13 %
Tjocklek förna+humus: 10,5 cm

Frågeställningar

• Kan bränningen betraktas som ”lyckad” ur naturvårdsperspektiv?
• Vad kunde/skulle gjorts annorlunda?
• Var åtgärden att betrakta som dyr?

Minnesanteckningar (Göran Eriksson)

Brandfält från 1999
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Flistersjönäset ligger inom det ca 3 400 hektar stora naturreservatet Helvetesbrännan.
Objektet (ca 120 ha) brändes i augusti 1999 och ett 10-tal personer var inblandade i arbetet
där Bo Åkerström SVS i Ånge var bränningsledare. Relativt hög fukthalt i humusskiktet och
brandriskklass 3-4 rådde under bränningen, vilket medförde en relativt lågintensiv brand och
därmed även ett litet bränningsdjup. I allmänhet klarade sig humuslagret intakt av den ytliga
löpelden vilket försvårar frögroning och planttillslag av eftertraktade trädslag. En del
lövfläckar klarade sig från branden.

Man försökte bränna området redan1997 men myndigheterna och räddningschefen var inte
lika motiverade till naturvårdsbränning eftersom svåra bränder med stora ekonomiska
förluster skett i Ångetrakten och på andra platser i länet detta år. Analyser av brandfrekvens
har gjorts och området har tidigare brunnit nio gånger innan denna naturvårdsbränning.
Svedjefinnar anses ha medverkat till flera av bränderna under framförallt 16- och 1700-talen.
Årsringsstudier påvisar tidigaste detekterade brand i reservatet till år 1165. Anders Arnell,
SOF, jobbade med området under sin tid på länsstyrelsen i Härnösand. Anders arbetar på att
redigera och färdigställa en videoinspelning från bränningen. Planer finns på att fortsätta
bränna i andra delar av reservatet i framtiden. Tyresta-branden pågick samtidigt som denna
naturvårdsbränning företogs vilket bidrog till ett relativt svalt medialt intresse.

Tre veckor efter branden fick SVS uppgifter om rökutveckling/glödbrand på näset. Inga
eftersläckningsåtgärder behövde dock utföras vid det tillfället.

Med avseende på uppföljning av effekterna efter brand var området dåligt taxerat innan vilket
man idag ångrar något. Det har dock utförts en taxering av Flistersjönäset efter bränningen
vars resultat finns utgiven i en nyligen färdigställd rapport som också kan hämtas hem i PDF-
format från länsstyrelsens hemsida www.lst.se under Publikationer/Rapporter . Utifrån dessa
resultat skall uppföljningar ske i framtiden.
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Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan

På länsstyrelsens hemsida www.lst.se Publikationer/Rapporter finns även länsstyrelsens
policy för Naturvårdsbränningar – Riktlinjer för bränning i skog och mark

Onsdag 2002-06-05

Återbesök punkt 1.

Minnesanteckningar (Stefan H antecknar)

Vi började med att gå igenom den del av området som hade gallrats ur sedan gruppen besökte
området under måndagen.

Johan U inledde diskussionen med att berätta att områdets grundyta hade minskat från 29 till
18 och att en viss luckighet hade skapats. Branden kommer förhoppningsvis att ytterligare
förstärka luckigheten.

Anders Granström trodde att man till följd av uttaget eventuellt kunde få en ökning av gräs
och örter i fältskiktet vilket kan försvåra vid en allt för sen bränning. Frågan är om detta kan
kompenseras genom att lämna grenar och toppar från gallringen.

Johan U tyckte att man ska vara pragmatisk och bränna när det går och inte alltid förvänta sig
en optimal brand. Efterbevakningen är dock viktig och av naturvårdsskäl det väsentligt att bl a
glödbränder får brinna ut naturligt. Länsstyrelsen vill/bör därför ha koll på detta. Inom
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naturvården måste vi göra bra bränningar, skogsbolagen vill kanske också det, men det
viktigaste tycks ibland vara att det brinner och blir svart.

Henrik Sporrong påpekade att det inte är viktigt att ha bråttom utan viktigare att vi gör det
bra. Det har trots allt inte brunnit på > 100 år så något/några år hit eller dit spelar kanske
ingen roll.

Lars-Ove W tyckte att vi måste få mer kunskap – och att det får vi genom att bränna! Johan
berättade att Wildland Fire är den enda större entreprenören i Sverige. Det finns även några
mindre, bl a Arvid Eckerskog i Åsele. Det skulle behövas fler entreprenörer inom området.
Kostnaden för att bränna 400 ha beräknas till ca 400 tkr = ca 1000 kr/ha. Olle Höjer tyckte att
vi inom naturvården borde precisera hur mycket vi kommer att bränna – då skulle det kunna
bli mer intressant för fler entreprenörer.

Bengt Pettersson  konstaterar att vi undviker kronbränder pga säkerhetsaspekten trots att det
förekom i naturlandskapet.

Amelie Lindhagen tycker att säkerhetsfrågorna är viktiga och att de måste diskuteras öppet
och att vi måste vara medvetna om och tydliga med att det faktiskt kan gå snett. Per-Anders
Jonsson berättade att de har att område i BD-län där försvaret på ett avlyst skjutfält skulle
vilja släppa en brand fri för att se hur den uppför sig och vad som skulle hända. Kanske skulle
kunna vara ett tillfälle att skaffa en hel del kunskap?

Henrik Sporrong frågade om inte gallringen i beståndet egentligen bara är ett förbilligande av
ett naturreservat. Johan U svarade att syftet är primärt att återskapa ett naturskogsbestånd,
men att ekonomin trots allt inte är oviktig. Olle H frågade om det inte hade gått att
åstadkomma samma effekt utan uttag och Johan U trodde att det kanske hade varit möjligt
med en ”optimal” brand. Pekka Bader och Johan U trodde dock att det skulle vara svårt att
åstadkomma det rent praktiskt.

Återkoppling till måndagen punkt 3 och 4
Lars-Ove W påpekade att det är skillnad från en insektssynvinkel mellan ringbarkning och
sprängning, men att det kanske är viktigt med en variation och att det också är skillnad mellan
om åtgärderna utförs på våren eller hösten. AL trodde att dessa metoder kan komma att
användas i områden där det är olämpligt med maskiner.

När det gäller stängsling så konstaterade Johan U att det var stor skillnad i
trädslagssammansättning mellan ytorna utanför respektive innanför stängslet. Metoden är
alltså effektiv men kostar ca 12 tkr/ha så frågan är om det är någon realistisk metod för att
föryngra löv annat än in undantagsfall.

Övriga kommentarer/tillägg från Tomas och Johan

I syfte att ge en kort bakgrund till reservatsprojektet Stormyran-Lommyran med de
virkesuttag och bränningar som planeras återges nedan den beskrivning av projektet, syfte
mm som tidigare även bilagts seminariedokumentationen. Vi tror att de planerade
virkesuttagen kommer att bidra till att skogsbestånden snabbare återfår en naturligare struktur
och sammansättning liksom att de även kommer att underlätta de planerade bränningarna, t ex
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genom en bättre uttorkning av förna och humus och risfria brandgator mot angränsande mark.
Kan vi dessutom spara 7 – 8 miljoner kronor så gör det inget men det är inte primärt.

Utgångspunkt för ett framtida, heterogent, skiktat bestånd?

Stormyran-Lommyran, Ånge kommun, Västernorrlands
län
Säkerställande av en större skogs-myrmosaik medelst restaurering av tallbiotop

Bakgrund
Stormyran-Lommyran är en skogs-myrmosaik ingående i myrskyddsplan för Sverige (Y16).
Vid en kontroll av länets myrskyddsobjekt 1995 granskades de då ännu oskyddade objekten
utifrån respektive områdes förutsättningar för bildande av kombinerade skogs-myrreservat.
Resultatet visade att till följd av bl a omfattande avverkningar och vägdragningar var det
endast Stormyran-Lommyran och ytterligare ett objekt (Mossaträsk-Stormyran) bland de
större våtmarksområdena där goda förutsättningar fortfarande fanns.

Området, som totalt omfattar ca 1050 hektar, har sedan dess lanserats som ett reservatsobjekt
med huvudsyfte att skydda/skapa:
-en stor, obruten skogs-myrmosaik med högt skyddsklassade våtmarker och höga skogliga
värden.

Kort beskrivning av området
Stormyran-Lommyran utgör en stor, välarronderad värdekärna av myr-fastmarksmosaik .
Hela området har tidigare varit starkt brandpräglat. Cirka 100 – 120 årig skog omger
fortfarande större delen av myrkomplexet. Tall och tallmarker dominerar således men även
rena granbestånd med relativt kraftig lövinblandning förekommer. Dagens tallbestånd är i
stora stycken uppkomna efter hårda avverkningar under 1800-talets senare hälft och därvid
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generellt sett likåldriga och enskiktade. Grupper av grova, äldre tallöverståndare med ett eller
flera brandljud finns dock på flera håll inom området och grova torrakor förekommer men i
sparsam till måttlig mängd. På delar av våtmarkerna är tillgången på torrakor bättre och
Stormyran-Lommyran är sannolikt länets rikaste lokal för varglav. Förekomsten av grova,
murkna tallågor är i ett par delområden påtaglig. Gräddporing, gränsticka, gulporing och
tallticka har noterats.

Asp och sälg förekommer fläckvis i hela området och då med rik till mycket rik epifytflora.
Slipbäcken och Stormyrbäcken är fina bäckdråg med bitvis frodig vegetation och omgivande
sumpskog. Lunglav, korallblylav, bårdlav, stuplav, luddlav, skrovellav, solfjäderlav, kvistspik,
stor aspticka, kandelabersvamp, Sistotrema raduloides och doftticka har noterats.

Målsättning och tillvägagångssätt för restaureringen

Att:

-Återskapa brandpräglad beståndsstruktur
-Skapa förutsättningar för grov tallskog och föryngring av tall
-Öka mängden död ved (främst stående), momentant och fördröjt
-Stärka populationer av brandgynnade organismer på landskapsnivå

Restaureringen bedöms vara en förutsättning för att genomföra säkerställandet med föreslagen
omfattning.

Med brandpräglad beståndsstruktur menas i detta fall, förutom förekomsten av bränt substrat,
skogsbestånd som präglas av heterogenitet m a p täthet (stammar/ha alt grundyta),
trädslagsblandning, höjd och diameterfördelningar. Till detta kommer med automatik
solexponering av substrat (mark, levande och död ved, stående och liggande), en förutsättning
för såväl föryngring av tall och löv som för expansion och/eller vidmakthållande av t ex
varglavsförekomsten och yngelmaterial för ragg- och reliktbockar.

På mycket lång sikt ordnar naturligtvis naturen heterogeniteten själv. Tanken är emellertid att
genom styrda och beståndsanpassade virkesuttag (30 – 70 %) påskynda processen. Samtidigt
skapar virkesuttagen (utglesningen) väsentligt bättre förutsättningar för att kunna genomföra
planerade bränningar i och med att upptorkningen i beståndet går fortare (fler möjliga
bränningstillfällen). Flera bestånd lämnas av olika skäl orörda. Genom virkesuttaget sänks
nettot för markåtkomsten , i detta fall med mellan 25 – 35 %. I första hand avverkas gran,
sedan tall. Allt förekommande löv sparas. Manuell nyskapning av torrakor samt ”plockning”
av inväxande gran kommer att prövas liksom randbarkning av asp i syfte att erhålla
föryngring.

Flertalet av bestånden med dokumenterad tidigare brandprägel planeras att brännas. Uttag av
grenar och toppar före bränning kommer att eftersträvas där så är möjligt, i syfte att erhålla så
naturliga betingelser som möjligt.

Sammantaget bedöms det ovan beskrivna konceptet ge goda förutsättningar för brand-
och/eller tallberoende arter så som till exempel: -tall (!), varglav, skiktdyna,
tallkapuschongbaggar, ragg- och reliktbock, hackspettar
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Sammanfattning av förutsättningar
Regionalt prioriterat MSP-objekt, Natura 2000 – anmält
Större, sammanhängande och välarronderat område (ca 1000 hektar)
Tallbiotoper/tallmarker dominerar och med varierande inslag av naturskogsstrukturer
Hygges- och naturvårdbränningar har förekommit i Ånge under tio års tid

Bränningstekniskt lämpliga bestånd
Bränningsentreprenör (Wildland Fire) stationerad i Ånge
En markägare (SCA) med flera erfarna och certifierade maskinlag
Vinter- och sommartrakter

En mindre ”referensgrupp” finns knuten till projektet bestående av:
Anders Granström, brandekolog, SLU, Umeå
Lars-Ove Wikars, skogsentomolog, SLU, Uppsala
Per Linder, ekolog, Statens Fastighetsverk, Umeå
Per Simonsson, ekolog, SCA Skog AB

Avslutningsvis
Ja, gott folk, det var allt. Hoppas att sammanställningen kan ge en liten uppfriskning av vad
som diskuterades under de i vårt tycke tre givande dagarna i Ånge. Vi kanske kan planera för
en repris med några återbesök om ett par tre år.

Tomas och Johan


