Life Coast Benefit

Life Coast Benefit

Återskapar ljusare kust och skärgård

Här planerar vi en naturvårdsbränning i sommar!
Sommaren 2015 planerar Länsstyrelsen att
genomföra en naturvårdsbränning i ett 8 hektar stort
skogsområde i Nynäs naturreservat. Bränningen är en
planerad del i skötseln av reservatet och görs för att
gynna de många växt- och djurarter som är beroende
av att det brinner i skogen med jämna mellanrum.

Planerad naturvårdsbränning 2015

Befintligt
brandfält

Därför bränner vi
En lång rad arter är anpassade till brand. För 150 år
sedan brann i genomsnitt cirka 1 procent av skogs
arealen i Sverige årligen. Idag brinner endast cirka 0,016
procent av skogen - en stor ekologisk förändring på
kort tid. Om det brinner för sällan förändras skogarna
och flera arter som är beroende av brand, brända träd
och gamla tallar får svårt att överleva. Målet med vår
bränning i Nynäs är att få en mer ljus och öppen skog,
där lövträd och gamla tallar gynnas. Döda träd kommer
att lämnas kvar till glädje för många insekter och fåglar.

Stora Frillingen

Säkerheten först
Vi lägger en stor vikt vid säkerheten. Bränningen kommer att
ledas av Skogssällskapet, ett företag med lång erfarenhet av natur
vårdsbränningar och släckning av skogsbränder. Arbetet sker i
samverkan med räddningstjänsten, SOS Alarm och brandflyget.
Under bränningen ber vi dig att inte besöka området. Det finns
risker med att hantera eld, brandfronten kan hastigt förändras
och innebära en risk för besökare. Trädstammar kan brinna av
och falla. Du är välkommen att besöka området när bränningen
slutförts.

Sörmlandslede

n

Svedjenävan kan vila i hundra år
som frö i marken. När det brinner
kan den gro och växa igen.
Frillingsmossen

Här är du nu

Så här går en bränning till
Vid naturvårdsbränning arbetar man med en långsam brand,
mot vinden. Man väljer tidpunkt noga, det måste vara torrt så
att det kan brinna i marken, men det får inte vara allt för varmt
eller blåsigt.

Besök ett brandfält i närheten
Sommaren 2013 brann det av misstag på en udde här i
närheten efter att en besökare grillat (se kartan). Besök
gärna området! Man ser att naturen snabbt återhämtar
sig efter en brand. Redan samma höst spirade nya växter
där elden dragit fram och de flesta träden har överlevt.

Vill du få mer information om bränningen?
Besök då vår webb: www.lansstyrelsen.se/sodermanland
Här kan du anmäla dig för att få information
i förväg om när bränningen genomförs.
Tidpunkten för bränning bestäms först
någon eller några dagar innan det är dags.

Det är skogens mossor, lavar och blåbärsris mm som leder elden
framåt över marken. Ibland brinner det i grenar på träd eller
buskar men normalt sett är det inte träden i skogen som brinner
utan det som växer på marken.
Bränningen sker under en dag och utbildad personal kommer
att finnas för att säkra att elden inte sprider sig utanför det
planerade området. Man arbetar med en begränsningslinje runt
området, som hålls under uppsikt och blöts upp.

Skrovlig flatbagge är en av många
insekter som behöver branden som
skapar bra livsmiljöer i döda träd.

En kontrollerad naturvårdsbränning är en ganska stillsam historia

Länsstyrelsens kontaktperson för frågor om bränningen:
Per Folkesson, tel: 010-2234288, alt. växel: 010-2234000
e-post: per.folkesson@lansstyrelsen.se
www.lifecoastbenefit.se

