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Direktuppföljning av naturvårdsbränningen 20150814 i Kvädöfjärdens 

naturreservat, Valdemarsvik kommun, Natura 2000-område Åsvikelandet-

Kvädö/SE0230138 

 

 
 
Ingen rök utan eld- Naturvårdsbränningen på Kvädö den 14 augusti 2015 skapade det enda molnet på himmeln den 

dagen. (Foto: MJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:Marcelle Johansson 

Datum 2016-11-21 
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Sammanfattning 

Området som beskrivs i bränningsplanen omfattr totalt 48,9 ha. Därav utgörs 30,7 ha av hällmarks- 

tallskog med inslag av björk, asp och ek, enar, ljung och renlavar och ett grunt humustäcke. I norr 

hävdpräglade ekar och gräs. Resten består är barrblandskog av blåbärstyp med medeltjock till tjock 

humustäcke sedan finns inslag av mera gräsrika barrblandskogsmiljöer och små skvattramryrar. 

 

Naturvårdsbränningen genomfördes den 14 augusti 2015. Efter avslutat bränning eftersläcktes 

enbart yttergränserna. Inne i området fick glödbranden fortsätta. Under bränningsdagen var det 

högsommarväder med svag- måttlig sydostlig vind. Luftfuktigheten låg på mellan 40-50 RH. 

Området tändes mot vinden med punkt och linjeantändning och fortskred lugnt och kontrollerat 

över hela området över en 6-timmarsperiod. De skyddsvärda lövträden överlevde i hög grad. En del 

tallöverståndare dog eller skadades efter bränningsdagen när fortsatt upptorkning och starkare 

vindar återtände tidigare svagt brända eller obrända partier. Efterbevakningstiden var lång och 

brännan kallförklarades först den 22 september. Lärdomen är att det är viktigt att bränna av hela 

området fram till slanglinjen för att undvika kritiska situationer under efterbevakningen.  

 

Vid återbesök i april 2016 konstaterades att andelen död ved hade ökat markant men att många 

grövre träd dog av glödbränderna. Det var i första hand klena tallar och yngre gran som dog akut till 

följd av heta rökgaser under bränningsdagen. I maj-juli 2016 hittades de brandgynnade arterna 

brandnäva och svedjenäva i området. 

 
Uppföljningen gjordes enligt ”Manual 3 för direktuppföljningsmetod vid naturvårdsbränning” 

(2008) med undantag för mätning av fukthalter i bränsleprov och flygfotografering för att kunna 

bedöma krondöd. 

 

Beskrivning av bränningsområdet 

Naturreservatet Kvädöfjärden /Natura2000-område Åsvikelandet-Kvädö utgörs av skärgårdsskog 

och odlingslandskap med betespräglade skog och trädbärande betesmark. Reservatet omfattar totalt 

1267 ha på land varav drygt hälften är habitatklassat- det mesta som Västlig taiga 9010 (617 av 

663ha). 

 

Skogen i bränningsområdet är i skötselplanen klassat som utvecklingsmark. Den är tydligt påverkat 

av skogsbruk och var relativt fattig på strukturer såsom död ved, flerskiktat skog och lövträd. 

Grundytor mättes i 10 punkter (karta 1). Grundytsmätningen (tabell 1) bekräftar bilden-före branden 

noterades bara en död björk i de 10 mätpunkterna och det dominerande trädslaget i mätpunkterna är 

tall med ett inslag av gran. Björk hittas hittas bara i tre av 10 mätpunkter.  

 

Trädskiktet domineras på höjderna av yngre tallskogar men inslag av löv och gran. Fältskiktet på 

höjderna domineras av ljung, ris och lavmattor. I norr där skogen gränsar mot odlingslandskapet 

förkommer ek och lind i gräsrika partier eller intill där det tidigare fanns granplanteringar. I öster 

och söder har skogen präglats av bete – här finns äldre tall, kjolgranar och ett gräsrik fältskikt.  
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Karta 1: Ortofotokarta över bränningsobjektet där placering av de representativa punkterna framgår. 

 

 
Tabell 1: Mätning av grundytor, trädhöjder mm i 10 representativa punkter innan bränning. 

Inventerare: Marcelle Johansson, Anneli Lundgren Inventeringsdatum: 20150226 
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1 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 12 0 torr 1 hällmarksterräng med löv och lurviga granar med låg krona

2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 frisk 2 avverkat granplant frisk sänka med ek tall omg av hällmark

3 29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 7 fuktig fuktig bergskrev omgiven av hällmark

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 torr 1 hällmarkstallskog med inslag av aldre tall

5 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5 frisk 2 hällmark med tall ung gran o lite björk

6 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 15 1 frisk 2 frisk barrblandskog med fina gammeltallar

7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 frisk 2 i kant mellan fuktsvacka o hällmark 2st tallagor

8 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 4 frisk 2 tallskog med inslag av löv gles

9 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 24 7 fuktig 3 barrblandskog med lövinslag fuktsänka med al

10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 7 frisk 2 gles talldominerad skog
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Avgränsning av bränningsområdet 

Området avgränsas i väster av en slanglinje som las längs med granhyggen som togs upp under 

hösten 2014 (bild 2). I norr las slanglinjen på den angränsande åkermarken. I öster längs med 

krondiket men fram till den gränsen nådde aldrig branden då markskiktet var för gräsrikt för att 

kunna bära elden. Norra och västra gränsen vattnades upp. Med tanke på objektets storlek och de 

speciella väderförhållandena som härskade efter bränningsdagen var det en stor trygghet att ha 

slanglinjen kvar fram till brännan var helt avslutat, den 22 september 2015. 

 

Pumpplatser och slanglinje framgår av karta 1 
Bild 2: Bränningsområdets västra avgränsningslinje kort efter tändning (Foto MJ) 
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Karta 1: Bränningsområdet slanglinjer,pumpplatser och depåer 

 
 

Huvudpumpen placerades istället i SV vid havet (placering reservpump på kartan). Depåer 

behövdes inte.
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Mål för bränningen 

Målsättingen med bränningen är att skapa en variation i det till stor del enformiga trädbestånden så att 
en flerskiktad tallskog med inslag av lövträd utvecklas. Skogen ska få en varierad och ofta  
gles struktur och bibehålla de grunda jordlagren även i de rikare sluttningarna och sänkorna. 
Bränningen ska skapa gott om död ved, försvagade träd samt skapa god föryngring av tall och löv. 
Vidare ska branden bidra till brandskadade träd med brandljud och kolrester tillsammans med 
möjligheter för att framtida hårda vedkvaliteter utvecklas. 
 

 70-100 % av granen dör, i de fall den står på brännbar mark  

 Så många tallöverståndare som möjligt ska överleva branden. Högst 25 % av tallöverståndarna 
markerade med punkter på kartan ska ha dött om två år.  

 Träddödlighet 30-50% av ungtallen dock högst 70%  

 > 50% av lövträden ska överleva branden.  

 Så många ekar som möjligt ska överleva branden. Högst 25 % av ekarna, markerade som 
skyddsobjekt, får dö.  

 70% av delområde 1) ska ha markpåverkan, d v s mineraljordsblottor och helt eller delvis 
konsumerat humusskikt tillsammans med botten- och fältskikt. Övrig mark ska vara 
brandpåverkad i så stor utsträckning som möjligt. Områden där granen avverkats kommer 
förmodligen inte att brinna då det är dåligt bränsle men tändning kommer i alla fall att ske i dess 
områden.  

 

Skyddsobjekt 

Beskrivning enligt bränningsplan: 

 Senvuxna ekar – frihuggs vid behov, lågintensiv brand, antändning på läsidan.  

 Gammeltallar – lågintensiv brand, antändning på läsidan.  

 enstaka lindar – vattnas och släcks ned efter bränning, lågintensiv brand,  

 enstaka vildapel och sälgar – vattnas och släcks ned efter bränning, lågintensiv brand  

 
 

Bild 2: Exempel på skyddsobjekt- ek bland planterade granar. Foto Annika Forsslund oktober 2013 
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Val av bränningstillfälle 

Följande kriterier sattes som villkor för att bränningen skulle genomföras: 

 

Tabell 2: Kriterier för att genomföra bränningen bränningsfönster 
FFMC (intervall) DMC (intervall) RH Temp vind 

80-90 >30 30-60% <30C 1-5m/s 

 

Karta 3- Skyddsobjekt enligt bränningsplanen 
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Bränningsförhållanden, väder- och FWI-data bränningsdagen 

Vädret under juli var både blött och kallt med undantag för några dagar i början av månaden.I 

månadsskiftet till augusti stabiliserades väderläget och det blev äntligen högsommarväder. 
Vid bränningsdagen den 14 augusti var vädret varmt med en lätt sydostlig vind och solig. Ytskiktet 

var upptorkat, förna och humusskikten var under upptorkning. DMC var vid bränningsdagen enligt 

prognos kring 22,5 vilket var lägre än vad bränningsplanen krävde men eftersom de övriga 

väderförhållandena var gynnsamma bestämde vi oss att genomföra naturvårdsbränningen även om 

det fanns risk för ett sämre resultat. Efteråt visade sig att DMC låg högre den dagen nämligen på 

27,5. Samtliga FWI-värden (tabell 2) låg under gränsen förutom vind och temperatur som var 

idealiska. 

 
Tabell 3: FWI-data från bränningsdagen (utdrag ur MSB:s databas Brandrisk i skog och mark). 

Bränningsdagen markerad med gult. 
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Tabell 4 FWI-data under efterbevakning- observera hur högt DMC-värdet var den 26 augusti(gul 

markering). Hade värdet varit lika högt på bränningsdagen hade det varit för riskfyllt att tända. 

 

 

Uppföljningsdata under bränningsdagen 

Väderdata som insamlades bränningsdagen var temperatur, luftfuktighet, samt vindriktning 

och vindstyrka, flamfrontens läge(se karta 3).  
 

Tabell 5: Väderdata uppmätta på plats under bränningen 

Tid Rh Temp C Vind (m/s) vindriktning 

12:00 51 20 2 SO 

13:00 49 21 3 SO 

14:00 50 22 5 SO 

15:00 43 22 5 SO 

16:00 39 22 4 SO 

17:00 40 22 4 SO 

18:00 40 21 4 SO 

19:00 45 20 3 SO 
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Bränningens genomförande och antändningsmönster 

Eftersom vinden var sydostlig så påbörjades bränningen i nordvästra änden av området. 

Tändningen skedde kl 12:45. Slangen lades i längs västra, östra och norra gränsen. I söder gränsar 

objektet mot havet. Slanglängden var kring ca 2000 meter under bränningsdagen.  
 

Tabell 6: Antändningsmönster (Markus+Emmeli/gul linje se Karta 3) 

Tid Flamlängd (m) Linje(L)/ 

punkt-(P) 

antändning 

Avstånd 

flamfront-

tändlinje (m) 

Avstånd mellan 

punkter vid 

Punktantändning(m) 

Anmärkning 

12:45 0,3 P - 1  

13.15 0,3 P 50 2 Avstånd mellan  

13:45 1 P+L 25-75  flamfront och 

14:15 0,5-2 P 50-75 5 tändlinje 

14:45 1-3 P 50 5-10 troligen 

15:45 1-3 P 50 10-20 överskattat 

16:45 ? P 50 10-20  

17:15 0,5-3 P 50 4  

17:45 0,5 L 50 -  

18:15 0,3 L 30-50 -  

18:45 0,3 L 25 -  

 

Minst två person skötte tändningen (tändkanna av typen ”drip torch” användes med 
bränsleblandningen 75 % rapsdiesel och 25 % bensin) under hela bränningen. Området delades in i 

en norra och en södra halva med var sin tändare. På en delsträcka i norr tändes det inte hela vägen 

fram till gränsen till objektet pga ett missförstånd mellan bränningsledare och tändaren. Det korrige-

rades genom att ytterligare tändningar las av fler personer under en period. Upptorkningen var god 

med undantag för några tätare och gräsrika partier och därför genomfördes bränningen i huvudsak 

med punktantändning. I söder var det stora gräsrika partier som inte bar elden. Avståndet mellan 

flamfronten och antändningslinjen hölls i huvudsak mellan 10-25 m under hela bränningen. Mot 

slutet av bränningsdagen mattades vinden av samtidigt som luftfuktigheten började öka och därför 

varierade tändningsmönstret med tätare slag och fler tändare. Justeringar av flamfrontens riktning 

gjordes successivt under hela bränningen så attflamfronten hölls vinkelrätt mot vindriktningen. 

Flamhöjden varierade 0,3-1 m, under bränningen. Bränningen tog ca 6 timmar och avslutades vid kl 

19. Flamfrontens läge noterades under hela bränningen på en karta (bild 6). 
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Karta 3: Flamfronternas läge under bränningen.  

 
 
 

Utrustning och personal 

Bränningen utfördes av Skogsällskapets personal under ledning av Markus Abrahamsson som 

samarbetade med Johan Falk som tändningsledare. Kommunikation med räddningstjänst, brandflyg 

och media sköttes av Länsstyrelsens personal, dvs Marcelle Johanson och Magnus Melander. Till 

efterbevakning anlitades Blekinge Beståndsvårds AB s personal. Personaluppgifter anges i tabell 7. 

 

Entreprenören hade en egen Klass 3-pump med sig. Från huvudpumpen som placerades vid havet i 

SV och längs hela åkerkanten i N lades 110mm matarslang med kyrkor vid varannan slanglängd. 

25mm manöverslang kopplades in i kyrkorna. 
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Tabell 7: Personal och roller under brännigen. (antal p= antal personer) 

 Brännings- 

ledare 

Tändnings

- 

ledare 

Tändare Uf / kom. 

Rtj, flyg 

Pump-

ansvarig /-

skötare 

Gräns- 

bevaknin

g 

Brännings

- 

ledare 

Markus 

Abrahamsson/s

kogssällskapet 

     

Tändnings

- 

ledare 

 Johan Falk     

Tändare   Johan Falk och 

Skogssällskape

ts personal 

   

Uf / kom. 

Rtj, flyg 

   Marcelle 

Johansson, 

Magnus 

Melander 

  

Pump 

ansvarig / 

-skötare 

    Skogssäll-

skapets per-

sonal 

 

Gräns- 

bevakning 

     Skogssäl

lskapets 

personal 

 

Eftersläckning påbörjades direkt efter att flamfronten hade passerat slanglinjen. All eld inom en 10-

meters zon från slanglinjen släcktes ner.  

 

Efterbevakning pågick i ca 5 veckor. Mest kritiskt var det under de första 14-dagarna efter 

bränningen. Väderläget blev problematisk för efterbevakningsteamet- dvs blåsigt och varmt med 

hög uttorkningsgrad i humusskiktet. Glödbränder fick liv igen och spred sig in i obrända partier 

som inte gick att tända under bränningsdagen. Vid gränsen i sydost fanns risk för smitning vilket 

krävde en omfattande släckningsinsats för efterbevakningen. Länsstyrelsens personal fick backa 

upp efterbevakarna med extra pumpar och slang efterhand då elden flammade upp igen även i 

partier som bedömdes vara säkra gränser direkt efter bränningsdagen.  

Daglig tillsyn skedde tills inga rökar syntes under 3 dagar. Därefter förklarades bränningen avslu-

tad-vilket var först den 22 september 2015. All slang samt alla pumpar plockades in först därefter. 
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Brandeffekter 

Effekter på trädskiktet 

Uppskattningar av krondödlighet i de representativa punkterna samt trädandel tall med kådflöden 

mättes den 18 maj 2016, alltså knappt 9 månader efter bränningen (tabell 8, bild 3). 

 
Bild 3-4: Struktur efter bränning ex t.v.Kådflöden på tall ca 8 månader efter bränning (Foto 20160405MJ) och 

t.h.brandljud dagen efter bränningen (Foto 20150815 MJ) 

  
 

Tabell 8: Sothöjder samt andel tallar med kådflöden efter brand. 

Efter bränning 20160518 MJ Kvädöfjärdens Naturreservat, N2000 Åsvikelandet och Kvädö 

Nr Lägsta sot-

höjd (m) 

Högsta 

sothöjd (m) 

Krondöd 

% 

Kådfölde 

antal träd 

Antal 

udersöktaträd 

% 

kådflöde 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0,2 2 0 3 10 30 

3 0,3 2 12 6 10 60 

4 0,7 3 32 7 10 70 

5 0,2 0 0 0 2 0 

6 0 0 0 0 10 0 

7 0,3 1 6 6 10 60 

8 0,2 0 10 3 7 42 

9 0 0 0 0 3 0 

10 0,1 0 5 4 8 50 
Observera att i Punkt 1, 6 och 9 har det inte brunnit inom 10m radie(1-gräsrik yta, 9-alkärr). I punkt 5 och 6 

har de flesta träd dött av glödbrand som brände av rötterna och sedan välte många av träden omkull. Där 

finns inga överlevande tallar med kådflöden inom 10m radie.  

Krondöd observerades främst bland klenare tall. Grövre tall har i första hand dött av glödbrand och ligger 

ner. Krondöd bland liggande träd har inte bedömts. 
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Fotografering gjordes i fyra vädersträck på de 10 mätpunkterna. Exempel på 

fotopunkter; bilderna 5-8. 

 
Bild 5 och 6: Punkt 3 fotoriktning N, före resp. efter bränning 

 
 

Före brand- tätt tallungskog med ris i fält-

skiktet (Foto: MJ 20150226) 
 

Efter brand- många ungtallar har dött, tydlig 

markpåverkan, bara fläckar med ris kvar  

(Foto: MJ 20160518) 

 
Bild 7 och 8: Punkt 5 fotoriktning V, före resp. efter bränning.  

  
Före brand- homogen 

blandbarrskog intill häll ( Foto: 

MJ20150226) 

Efter brand-Glödbranden efter bränningsdagen har bränt av 

rötter, träd har fallit- stor tillskott av död ved. Hällen göms av 

tallkronan i förgrunden. 
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 Foto: MJ 20160518 
 

Övriga observationer i samband med bränningen och uppföljningen 

Vid uppföljningsbesöket ca 9 månader efter bränningen noterades en brandnäva med knoppar. En 

lokal amatörbotaniker, Jan Aronsson hittade sedan den 13 och 16 juni 2016 totalt 5 brandnävor och 

28 svedjenävor- alla blommande eller precis överblommade. Glädjande nog hittades ytterligare 8 

blommande brandnävor i mitten av juli 2016 av samma person. Samtliga fynd har rapporterats i 

artportalen. Nävorna hittades i första hand i partier med näringsrik, brandpåverkad mark som t ex 

vid ett granplanteringshygge på före detta åkermark (Bild 9).  

 
Bild 9- Brand på granplanteringshygge där det senare hittades brandnäva(Foto:20150814MJ). 

 
Bild 10-13: bilder på brandnäva och svedjenäva 9-10 månader efter branden. 

  
 Bild 11 

Blommande brandnäva juni 2016 

Foto: Jan Aronsson 

Bild 10 

Brandnäva innan blomning 20160518  

Foto: MJ 
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Skyddsobjekt efter brand  

Inga skyddsobjekt vattnades under bränningsdagen då vi bedömde att det inte behövdes- det fanns 

inget bränsle i direkt närhet till dessa. Lövträden som ek, lind, vildapel och sälg som pekades ut som 

skyddsobjekt i bränningsplanen klarade sig bra pga att omgivande granplanteringar avvecklades 

under hösten 2014. Träden står dessutom främst i gräsrika partier där det brann dåligt eller inte alls. 

 

Skyddsvärda tallar fanns främst i ett stråk i S-SO. Strukturen där är skogsbetesliknande med mycket 

gräs. Även där har de flesta klarat sig pga att det brann dåligt i de gräsrika partierna. Undantaget är 

några äldre tallar i SO, dessa klarade sig initialt bra under bränningsdagen genom att man vid 

tändning försökte hålla en lågintensiv brand genom tändning på läsidan. Väderläget blev dock både 

varmare och blåsigare under några veckor efter bränningsdagen och då återtändes glödbränder i 

området vilket skadade och dödade även äldre tall.  

 

 

Måluppfyllelse och diskussion 

Det allmänna målet för området, att skapa variation i de till stor del enformiga trädbestånden har 

uppnåtts. Det har skapats mycket död ved, träd har skadats och många överlevande tallar har 

kådflöden. Det finns goda förutsättningar att området kommer kunna utveckla en mera flerskiktat 

skog med större inslag av löv. Framtida inventeringar får utvisa vilka arter som har gynnats av 

tillskottet av värdefulla strukturer till följd av branden. Ett kvitto på att brandens markpåverkan var 

framgångsrik är fynden av både brandnäva och svedjenäva i området under sommaren 2016. 

 

Bild 13 

Blommande svedjenäva juni 2016 

Foto: Jan Aronsson 
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Målet att få en träddödlighet på 30-50% uppfylldes bara i punkt 4 – en höjd med ung 

hällmarkstallskog. Krondödsmätningen som gjordes i fält tar dock inte hänsyn till de stora tillskottet 

av liggande död ved. Mycket av det kom till under tiden efter bränningsdagen då många rötter 

brann av vilket sedan gjorde att träden föll. Vi har ännu inte gjort någon kvantitativ uppskattning av 

hur mycket liggande död ved det finns idag men vid besiktningen uppfattades att andelen död ved är 

betydligt högre än innan branden då det knappt fanns någon död ved alls.  

 

Hur många av granarna som har dött på brännbar mark har inte noterats då uppföljningsmetoden 

inte tar hänsyn till detta. De flesta granar avverkades redan i förväg och ev kunde man ha fällt fler 

granar i sanka partier där elden inte kunde få fäste. Man hade bitvis kunnat lämna mer granris efter 

avverkningen för att få en intensivare brand- bitvis saknades helt brännsle på hyggena som kunde 

bära elden. 

 

Enligt bränningsplanen fick max 25% av tallöverståndarna dö inom två år efter branden. Återigen 

ger inte uppföljningsmetoden ett tydligt svar- men de flesta tallöverståndare fanns i lägen med 

gräsrik mark (skogsbeten i söder och öster). Krondödlighet noterades främst hos klena tallar. Enda 

undantaget är ett parti i SO där några äldre tallar dog pga glödbranden efter bränningsdagen. 

 

Eköverlevnaden var mycket god i enlighet med planen- mycket tack vare avvecklandet av 

omgivande granplanteringar och att ekarna står i gräsrika partier som brann dåligt eller inte alls. Det 

gäller även för övriga lövträd som lind, sälg, al och vildapel. Uppskattningsvis har bland lövträden 

björk drabbats hårdast av branden men andra sidan fanns de flesta björkar i fuktiga partier som inte 

var lika hård brandpåverkade. Därmed anses målet att mer än 50% av lövträden skulle överleva 

branden vara uppfyllt även om uppföljningsmetoden inte ger svar på detta. 

 

Målet för markpåverkan var att det i den höglända hällmarkstallskogen skulle uppgå till 70% med 

mineraljordsblottor, helt eller delvis konsumerat humusskikt. Det målet bedöms vara uppfyllt. Även 

i de övriga delarna finns en tydlig brandpåverkan men mera fläckvis och mycket till följd av 

glödbränderna som blosssade upp senare. Svårast var det att få en markpåverkan i de gräsrika 

partierna och i de före detta granplanteringar men det är helt enligt förväntan.  

 

De viktigaste lärdomen för framtida naturvårdsbränningen är: 

1. vid hög upptorkning kan även gräsrika svårtända partier brinna när glödbränderna blossar 

upp. Det är alltså viktigt att allt bränns av under bränningsdagen fram till slanglinjen. 

Alternativt flyttas slanglinjen mot den kanten som verkligen brann och gränsen säkras 

genom eftersläckning. På så sätt hade troligen efterbevakningstiden kunnat bli kortare och 

mindre arbetskrävande. 

2. Det är viktig att matarslangen finns kvar runt hela objektet även under efterbevakning. I den 

ursprungliga planeringen hade vi tänkt plocka hem slangen direkt men vi fick möjlighet att 

behålla den på plats vilket var mycket värdefullt eftersom den behövde användas flera 

gånger under efterbevakningen. 

3. Reservpumpar, extra slangmaterial mm borde finnas med från början när efterbevakningen 

startar. Det var arbetssamt och stressigt att behöva leverera mer material när behovet blev 

akut. 


