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Abstract:  
This study has taken place in two nature reserves in the municipality of Uppvidinge in the 

Kronoberg region in southern Sweden. These have been chosen by the County 

Administrative Board to be part of a bigger landscape of fire affected nature, and prescribed 

fire has been implemented in these. The areas are called Ösjöbol and Berga fly and have been 

burned 2012 and 2013 respectively. Non-burned areas have been inventoried as well. 

Vascular plants and mineral soil have been inventoried with the Hult-Sernander-Du Rietz 

scale of five levels.  

 

Issues emanate from the County Administrative Board’s goals for prescribed fire: how sticks 

and herbs were affected, how much soil was uncovered, how the structure and fire favoured 

species were affected, and how deciduous trees and spruces (Picea abies) were affected.  

 

The study shows that the soil increased, as well as the fire favoured species. The structure of 

species was changed to being more dominated by herbs than sticks. New spruces were not 

found, and no aspens (Populus tremula) grew on the fire site. Generally, the forest is more 

open and richer in number of species, but to maintain a continuously dynamic forest, more 

fires are needed. 

  



 
 

 
 

Sammanfattning: 
Denna studie har utförts i två naturreservat i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Dessa är 

av Länsstyrelsen utsedda att ingå i ett större landskap av brandpåverkad natur, varför det har 

genomförts naturvårdsbränning i dem. Områdena heter Ösjöbol och Berga fly och har bränts 

2012 respektive 2013. Ej brända kontrollytor har också inventerats. Kärlväxter och blottad 

jord har inventerats med Hult-Sernander-Du Rietz femgradiga skala. Resultaten har testats för 

statistisk säkerhet och redovisas i diagram och tabeller.  

 

Frågeställningarna utgår från Länsstyrelsens mål för naturvårdsbränning och behandlar: hur 

ris och örter påverkats, hur mycket blottad jord som förekommer, hur artstrukturen i 

allmänhet och de brandgynnade arterna i synnerhet har förändrats, samt hur nyetableringen 

av lövträd och minskningen av gran (Picea abies) fungerat.  

 

Studien visar att blottad jord ökat och likaså brandgynnade arter. Artstrukturen har förändrats 

till mer örtdominerad än risdominerad. Nyetablering av gran förekommer inte, men man har 

inte lyckats få in asp (Populus tremula) på brandfälten. Över lag har skogen blivit mer öppen 

och mer artrik, men för en på sikt fortsatt dynamisk skog krävs fler bränningar.  
 

 

Nyckelord/Key words: 
Landskapsvetenskap, skogsbrand, naturvårdsbränning, brandgynnad, markstörning, 

växtinventering. 
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1. Inledning  

Brandens landskap är en allt mer sällsynt miljö i våra skogar, där det tidigare brann med både 

större omfattning och frekvens än idag (Nilsson 2005, s. 11). Naturvårdsbränning är ett sätt 

att återföra branden som ett fenomen i våra skogar, och att ge elden utrymme att skapa sina 

specifika miljöer med bränd ved och glesare skogar som resultat. 

 
Elden är precis som regn eller torka en naturlig kraft som sporadiskt och oftast utan 

förvarning berört särskilda miljöer och ekosystem i våra skogar (Forsslund et al 2011, s. 8). 

Precis som mycket nederbörd skapar fuktiga miljöer som mossar och kärr, och torrperioder 

skapar ekosystem anpassade för torka, så skapar även elden specifika miljöer där särskilda 

arter trivs (Forsslund et al 2011, s. 8). Elden har en viktig roll att fylla i ett mosaikartat och 

mångskiftande landskap, där flera olika sorters miljöer förekommer och gör det möjligt för 

olika arter med olika habitat att trivas. 

Att låta skogen brinna genom kontrollerade former är ett sätt att återskapa de miljöer som 

tidigare fanns i vårt landskap i betydligt större omfattning än idag (Nilsson 2005, s. 11). Både 

naturliga bränder och mänsklig svedjebränning påverkade tidigare miljön i skogen och 

skapade förutsättningar för både växter och djur som beror av brand för sin överlevnad och 

spridning (Nilsson 2005, s. 11). Dessa förutsättningar är idag betydligt mindre, eftersom 

bränderna är färre och mindre i omfattning. 

Elden är en förutsättning för en flerskiktad och dynamisk skog (Forsslund et al 2011, s. 8) 

och naturvårdsbränning är en metod för att efterlikna en naturlig och behövlig störning i ett 

existerande ekosystem. Elden är förstörelse, men också utveckling. I dess spår får andra arter 

en plats, och en ny struktur av växter kommer att fylla ut de brända luckorna (Forsslund et al 

2011, s. 8-9). Elden skakar om i det ensartade och ger plats för olikåldrig skog och ett mer 

mångskiftande skogslandskap, där fler arter trivs och där fler nischer hålls öppna. 

2. Syfte  

Syftet med studien har varit att undersöka om Länsstyrelsen i Kronobergs läns olika mål med 

naturvårdsbränningen i de båda undersökta områdena har uppnåtts. Dessa mål innefattar 

bland annat att ge förutsättningar för brandberoende och brandgynnade arter att förekomma 

och fortleva inom området (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2009b). De mål som räknas upp i områdenas respektive skötselplaner har 

legat till grund för arbetets problemformulering och de frågeställningar som använts, men 

även Naturvårdsverkets (Nilsson 2005, s. 8-10, 12) kriterier för framgångsrik 

naturvårdsbränning har använts som underlag i arbetet.  
 
Av de olika målen har det här arbetet inriktat sig mot de som mest berör skogens utseende 

och förändring över tid, och de naturvärden som man hoppas skapa med fokus på 

vegetationens utveckling i områdena. Därför har fokus legat på kärlväxterna i områdena, och 

på träden med inriktning mot lövträdsetableringen efter brand, och de faktorer som bidrar till 

eller försvårar denna. 
 
De mål som vi utgått ifrån är följande: 

● Öka andelen lövträd i skogen, speciellt asp, samt minska andelen gran. 

● Behålla brändernas påverkan på skogarna. 

● Skapa förutsättningar för brandberoende och brandgynnade arter. 

● Ge förutsättningar för inhemska arter att fortleva under naturliga betingelser. 
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De inventeringar som gjorts tidigare inom naturvårdsbränningar är oftast inriktade på 

specifika arter, vanligen insekter
1
, och sällan på utvecklingen av hela området över tid. 

Genom att titta mer generellt på kärlväxtfloran, istället för på några i förväg utvalda speciella 

arter, hoppas vi kunna visa på en mer övergripande utvecklingstrend för naturvårdsbrända 

områden.  

Avgränsningar har gjorts till att omfatta fem frågeställningar som legat till grund dels för 

inventeringen och dels bottnat i det material som tillhandahållits av Länsstyrelsen och som 

använts under arbetet. 

 

Figur 1. Till vänster bränt område och till höger obränt område i Berga fly. Fotograf: Anton 
Sandberg. 

3. Frågeställningar  

1. Hur skiljer sig förekomsten av ris och örter åt mellan de brända och de obrända 

områdena?  

2. Hur skiljer sig förekomsten av blottad jord åt mellan de brända och de obrända 

områdena?  

3. Hur skiljer sig artstrukturen av kärlväxter åt mellan de brända och de obrända 

områdena? 

4. Har någon brandgynnad art av kärlväxter gagnats av naturvårdsbränningen? 

5. Har målet med naturvårdsbränningen om att öka etableringen av lövträd och minska 

etableringen av gran fungerat? 

 

 

                                                      
1
 Gustafsson, E. Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Muntligen 2014-06-26. 
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4. Bakgrund  

Ett övergripande mål med naturvårdsbränning är att gynna brandberoende och brandgynnade 

växter för att bevara och öka den biologiska mångfalden i de boreala och boreonemorala 

skogarna (Nilsson 2005, s. 17, 21, 31). Ett av målen från Naturvårdsverket (Nilsson 2005, s. 

58) med naturvårdsbränning är att skapa en öppnare skog där beståndet av tall (Pinus 

sylvestris) kan föryngras. I naturreservatens skötselplaner finns det ytterligare mål på 

föryngring av växtligheten. Med bränningens hjälp vill Länsstyrelsen ha in lövträd, 

huvudsakligen asp, i reservaten för att ge dynamik åt tallskogen (Länsstyrelsen i Kronobergs 

län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009b). Antalet granar i området vill man med 

bränningens hjälp minska. 
 
För att asp, tall och många konkurrenssvaga arter ska kunna sprida sig till det brända området 

och gro behövs blottad mark (Nilsson 2005, s. 20; Forsslund et al 2011, s. 14, 21). Aspen 

förökar sig effektivast genom rotskott, och då krävs också att asp finns i direkt anslutning till 

den brända blottade marken (Nilsson 2005, s. 17; Forsslund 2011, s 21-22). 

Det var ett önskemål från Länsstyrelsen i Kronobergs läns sida att se hur 

naturvårdsbränningarna påverkar kärlväxterna i de brända områdena
2

, eftersom de 

undersökningar som görs från Länsstyrelsens egen sida oftast fokuserar på insekter, eller på 

speciellt brandberoende arter. Länsstyrelsen har i de aktuella områdena inte gjort några 

studier som inriktar sig specifikt på de vanligast förekommande arterna efter 

naturvårdsbränningar, eller hur områdets skogsstruktur förändras.  
 
Eftersom det genomförs ett antal naturvårdsbränningar varje år, både i Länsstyrelsens regi 

och genom andra aktörer såsom skogsbolag, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och privata 

initiativ (Nilsson 2005, s. 13) är det intressant att se närmare på hur floran förändras av en 

sådan bränning. Naturvärden uppstår i ett område även där rent brandberoende arter saknas, 

men där branden påverkar strukturen på skogen och skapar förutsättningar som tidigare 

saknats (Forsslund et al 2011, s. 7). 
 
Dagens skogslandskap skiljer sig på många sätt från det historiska, bland annat genom större 

ytor både för plantering, produktion och avverkning, men främst genom att bestånden över 

stora ytor idag är likåldriga (Wastenson & Nilsson 1990, s. 113-115). Branden som 

störningsmekanism har ett unikt sätt att ändra på den åldersstrukturen, och skapa 

förutsättningar för nya och mer varierade mönster i det annars ganska homogena 

skogslandskapet (Forsslund et al 2011, s. 7-8, 10) 

4.1 Undersökningsområde och landskapsanalys  

Eldskäl är det samarbete som finns mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Jönköping, 

Östergötland och Södermanland, som delvis syftar till att genomföra naturvårdsbränningar i 

hela sydöstra Sverige. Den huvudsakliga målsättningen med dessa bränningar är att trygga 

överlevnaden av brandgynnade arter och biotoper i regionen (Länsstyrelsen Östergötland 

u.å.a). Därför bränns ca 20 hektar inom respektive län årligen, vilket gör att mellan fem och 

tio platser om året bränns (Länsstyrelsen Östergötland u.å.b).  

 
 

                                                      
2
 Gustafsson, E. Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Muntligen 2014-06-26. 



 
 

6 
 

 

Figur 2. Översiktskarta med inventeringsområdena markerade med gröna 
punkter. Bearbetning: Therese Skoug. © Lantmäteriet 2012/892.  

 

Dessa platser ligger med viss geografisk åtskildhet, och omfattar olika typer av skog och 

mark, men tillsammans hänger de samman i ett större mosaikartat landskap av brända och 

obrända platser, där många nischer finns att fyllas ut av olika arter. De brända platserna 

fungerar som refuger där brandberoende och brandgynnade arter kan föröka sig och sedan 

sprida sig ifrån (Forsslund et al 2011, s. 7-9). Berga fly och Ösjöbol är två av platserna som 

bränts av Länsstyrelsen i Kronobergs län och ingår i ett större pussel av brända områden, som 

tillsammans ska trygga överlevnaden av arter och biotoper.  
 
Berga fly och Ösjöbol är lämpliga lokaler för denna undersökning, eftersom skogen är 

likartad då den domineras av barrträd, har ett inslag av triviala lövträd och har relativt unga 

trädbestånd, om 80 respektive 50 år. Båda de brända platserna omfattas delvis av 

naturreservat, och det har genomförts naturvårdsbränning i Berga fly under 2013 och i 

Ösjöbol under 2012 i Länsstyrelsens regi (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009b s. 14; 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a s. 13).  

 



 
 

7 
 

 

Figur 3. Karta över närområdet med inventeringsområdena markerade som 
gröna rutor. Bearbetning: Therese Skoug. © Lantmäteriet 2012/892.  

 
Vid inventeringstillfället bedömdes båda de obrända områdena som kruståteltallskog enligt 

Fältbiologernas indelning av skogsbiotoper (1990, s. 16). Områdena ligger cirka 15 kilometer 

från varandra, och har också en del ekologiska skillnader. De påverkas inte av samma 

omgivande vegetation och kan inte antas ha samma historiska markanvändning. Platserna är 

starkt präglade av de senaste hundra årens rationella skogsbruk (Wastenson & Nilsson 1990, 

s. 113-115).  

4.1.1 Områdesbeskrivning Berga fly  

Berga fly är beläget i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, cirka 10 kilometer sydost om 

Åseda (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a). Området ligger enligt Köppens klassificering 

i den kalltempererade klimatzonen (SMHI 2014) samt den boreonemorala vegetationszonen 

(Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005, s. 13).  
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Figur 4. Karta över naturreservatet Berga fly, Uppvidinge kommun, 
Kronobergs län. Bränningsområde och inventeringsrutor markerade. 
Bearbetning: Therese Skoug. © Lantmäteriet 2012/892.  

Berggrunden i området kring naturreservatet Berga fly består av granit, och den mest 

förekommande jordarten i det översta jordlagret är torv, men även morän förekommer. 

Genom området rinner en bäck som tidigare rätats ut och grävts djupare och idag liknar ett 

brett dike (Länsstyrelsen i Kronobergs Län 2009a). Bäcken är i södra delen av området 

relativt forsande och meandrande på grund av trycket från en tidigare dämning. 

Skogarna i området domineras av barrträd med hög andel tall och stort inslag av björk 

(Betula spp.). Vissa av träden i området är 140 år gamla och området är relativt rikt på död 

ved (Länsstyrelsen i Kronobergs Län 2009a). Skogen varierar från gammal och gles till 

flerskiktad och tät. De södra delarna utgörs till stor del av i det närmaste odikad sumpskog 

med mycket multnande ved och höga naturvärden. 

I anslutning till dammen i områdets södra del finns kulturspår i form av resterna från ett 

sågverk. Själva dammen har dämts upp och vattenkraften använts för sågverket. Strax norr 

om dammen, längs med bäcken, har det sannolikt legat ett torp (Länsstyrelsen i Kronobergs 

Län 2009a). Det finns gott om odlingsrösen i området vilket visar att det tidigare odlats på 

platsen, och omgivande områden är relativt rika på en (Juniperus communis), vilket visar att 

skogen tidigare varit glesare och betats. 

I skötselplanen för naturreservatet står angivet att området ska ingå i ett landskap där flera 

brandpåverkade områden i sydöstra Sverige tillsammans ska kunna hysa både brandberoende 

och sekundärt brandgynnande arter. Arterna ska kunna fortleva i och förflytta sig mellan de 
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brända områdena (Länsstyrelsen i Kronobergs Län 2009a). Skötselplanen för Berga fly 

naturreservat anger bland annat att naturvårdsbränningen bör ta hänsyn till förekomsten av 

gamla tallar i området.  
 

4.1.2 Områdesbeskrivning Ösjöbol  

Ösjöbol är beläget i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, cirka 5,5 kilometer väst-nordväst 

om Åseda (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009b). Området ligger enligt Köppens 

klassificering i den kalltempererade klimatzonen (SMHI 2014) samt den boreonemorala 

vegetationszonen (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005, s. 13). 

 

 

Figur 5. Karta över naturreservatet Ösjöbol, Uppvidinge kommun, 
Kronobergs län. Bränningsområde och inventeringsrutor markerade. 
Bearbetning: Therese Skoug. © Lantmäteriet 2012/892.  

Bergrunden i området består av tonalit och granodiorit. Jordarterna domineras av morän i 

områdets östra delar, och av torv i områdets västra delar. Reservatet omfattar delar av de 

sänkta sjöarna Ösjön och Norrsjön samt några mindre gölar, vilka är mycket näringsfattiga 

(Länsstyrelsen i Kronobergs Län, 2009b). Ösjön och Norrsjön sänktes under 1880-talet vilket 

bidragit till igenväxning och att sumpmark istället uppstått på delar av de tidigare öppna 

vattenytorna. Öster om Ösjön, i anslutning till odlingslandskapet i Ösjöbol finns en 

kulturlämning i form av en gårdstomt. Där finns också bestånd av asp och grova askar 

(Fraxinus excelsior). 
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Reservatet består av flera olika miljöer, så som tallmossar och sumpskogar, kärrsumpskogar 

med rik orkidéflora och öppna gungflyn, samt gölar och sjöar. Tall dominerar 

skogsbeståndet, men även björk förekommer. Mängden multnande ved i området är relativt 

stor. I områdets utkanter finns viktig utvecklingsmark med yngre och medelålders tallskog 

(Länsstyrelsen i Kronobergs Län 2009b). Området har ett rikt fågelliv, med både skogsfågel 

och häckande flyttfåglar. 

I skötselplanen för naturreservatet nämns att reservatet ska ingå i ett landskap tillsammans 

med andra områden i sydöstra Sverige där brandpåverkade områden knyts samman så att 

både brandberoende arter och sekundärt brandgynnade arter ska kunna fortleva och förflytta 

sig mellan dessa (Länsstyrelsen i Kronobergs Län 2009b). Det står också om skötselinsatser 

som kan bli aktuella då bränning inte är möjligt, och dessa ska efterlikna naturliga processer, 

bland annat genom ett uttag av gran och en glesning som gör skogen mer ljus och öppen. 

4.2 Litteraturgenomgång  

Länsstyrelsen i Kronoberg har bidragit med flera olika sorters material som använts under 

arbetet, bland annat beslut och skötselplan för det aktuella naturreservatet och kartor över 

detsamma, vilka använts för att beskriva inventeringsområdet och de omgivande 

naturmiljöerna. 

Vidare har olika material avseende naturvårdsbränning i Länsstyrelsernas regi använts, men 

främst rapporten Brandgynnade arter i sydöstra Sverige (Forsslund et al 2011) som är 

publicerad av länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Södermanland och 

Östergötlands län. Rapporten behandlar vilka arter och naturtyper i regionen som gynnas av 

brand i landskapet. Omfattande beskrivningar av brandens ekologiska effekter och betydelse 

för olika naturtyper finns, och artlistor över brandberoende arter presenteras. 

Fire Management for Biodiversity in the European Boreal Forest (Granström 2001) är en 

artikel som beskriver förändringen av brandregimer i skogen i förhållande till påverkan från 

såväl klimatets skiftningar som mänsklig aktivitet, och hur dessa i sin tur påverkar arter 

knutna till eller beroende av bränder. Tyngdpunkten ligger på växters anpassning och 

spridningsförmåga i relation till bränder, och behovet av långsiktighet i naturvårdsbränningen 

för att gynna arter med begränsad spridningsförmåga. 

Fire severity and vegetation response in the boreal Swedish forest (Schimmel & Granström 

1996) är en artikel som fokuserar på hur en brands intensitet och bränningsdjup tillsammans 

påverkar den efterföljande vegetationen. Olika arter och deras strategier beskrivs, liksom 

takten av återkolonisation i områden där det brunnit med olika intensitet och där branden nått 

olika djupt ner i marken. 

Concepts of fire on plant individuals and species (Rowe 1983) är en artikel som beskriver 

olika växters strategier för att hantera och överleva bränder. Rowe delar in växterna i olika 

grupper utifrån deras respektive strategier, som skiljer sig åt bland annat avseende 

fröspridning. Genom att sätta sig in i de olika växternas strategier försöker Rowe ge en metod 

för att förutse successionen av arter inom ett brandpåverkat område. 

Skogsbrandfält i Muddus nationalpark (Uggla 1958) beskriver bland annat vegetationen på 

ett antal olika brandfält i norra Sverige, liksom de enskilda arternas kolonisation av 

brandfälten. Hur denna kolonisation ser ut beskriver han utifrån olika förhållandens påverkan, 

så som klimat och geologi, och förklarar också förekomsten av brandrefugier inom det brända 

området och dessas inverkan på återkolonisationen. 
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4.3 Brand och bränning i skogen  

Brand har under lång tid varit såväl ett naturligt som kulturellt inslag i Sverige, främst i de 

boreala skogarna. Kulturella bränder har uppstått avsiktligt och planerat, inte minst inom 

svedjebruket där bränder användes för att bereda ny jordbruksmark. Naturliga bränder har 

dock dominerat, men begränsas i sin utbredning mycket effektivt i modern tid. Bland annat 

har det moderna skogsbruket utgjort ett viktigt motiv för att begränsa bränders omfattning 

(Niklasson & Wikars 2006, s. 1-3; Nilsson 2005, s. 11).  
 
Brand fyller en viktig funktion i naturliga ekosystem där den utgör en viktig störningsfaktor. 

Den ger upphov till viktiga förändringar och ligger till grund för stora naturvärden (Nilsson 

2005, s. 12). Branden har kapacitet att förgöra organismer i sin framfart men förändrar i 

samma stund såväl fysiska som kemiska förutsättningar och lägger därmed grunden för nya 

miljöer med dess medföljande naturvärden.  Den effektiva moderna brandbekämpningen ses 

idag som ett hot mot delar av den biologiska mångfalden, varför naturvårdsbränder har blivit 

aktuella som en del av naturvården (Granström 2001, s. 1).  
 
De ekologiska effekterna av en brand beror till stor del på dess karaktär, men även rumsliga 

och temporära förhållanden (Rowe 1983, s. 13). Bränder kan karakteriseras utifrån fem 

grundläggande faktorer. Dessa är säsong, frekvens, storlek, intensitet och branddjup 

(Granström 2001, s. 1-2).   

 

 

Figur 6. Det brända området i Ösjöbol. Fotograf: Anton Sandberg. 

 
Säsongen är vilken tid på året det brinner, vilket har betydelse för brandens effekter. Graden 

av uttorkning av förna och humus vid branden påverkar branddjupet (Schimmel & Granström 

1996, s. 2). Frekvens är hur ofta det brinner inom ett område, vilket är viktigt för arter som är 

beroende av återkommande bränder. Särskilt de arter som samtidigt har en begränsad 

spridningsförmåga kan behöva kortare perioder mellan bränder inom området. Storleken är 

hur stor areal som brinner. Ett större brandfält ökar de ekologiska förutsättningarna för fler 

arter att gynnas (Granström 2001, s. 1-3; Borehag et al 2012, s. 31-33).  
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Intensiteten är hur mycket energi som frigörs inom ett visst område i branden under en viss 

tid. Lättast kan detta beskrivas genom flamhöjden. En intensiv brand ger upphov till en större 

trädmortalitet som därmed än mer påverkar såväl artsammansättning som struktur. 

Branddjupet är brandens påverkan på markskiktet, hur djupt branden brinner. En brand med 

stort branddjup ger stor förekomst av blottad jord. Branddjupet avgörs av hur fuktigt det är i 

förna och humus vid branden (Granström 2001, s. 2-3; Borehag et al 2012, s. 35-37).  

 

 

Figur 7. Det obrända området i Berga fly. Fotograf: Anton Sandberg. 

4.4 Brandgynnade arter  

Brandens långvariga och stundom omfattande närvaro har medfört att vissa arter evolutionärt 

anpassat sig till branden och vissa blivit beroende av bränder för sin fortlevnad. De arter som 

är direkt beroende av brand kallas för brandberoende arter eller pyrofila. Dessa utgörs främst 

av insekter och svampar, men även några kärlväxter, lavar och en mossa är pyrofila. Bland 

kärlväxterna är det brandnäva (Geranium lanuginosum) och svedjenäva (Geranium 

bohemicum) som räknas som pyrofila och som förekommer i Norden. Svedjenäva har 

återfunnits runt om i Uppvidinge kommun, men exakt var och när finns inte närmare 

dokumenterat och tillgängligt (Edqvist & Karlsson 2007b, s. 308-309). Vid en undersökning 

som gjordes på uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009 påträffades inga exemplar 

av varken svedjenäva eller brandnäva (Wäglind 2009). 
 
Utöver de brandberoende arterna räknas över 100 arter som brandgynnade, det vill säga mer 

eller mindre gynnade av bränder i landskapet, men till skillnad från de brandberoende arterna 

inte beroende av bränder (Forsslund et al 2011, s. 9; Nilsson 2005, s. 7). De brandgynnade 

arterna är ofta gynnade av brandens resulterande i ökad näringstillgång, höjt pH, ökat 

ljusinsläpp och blottad jord som skapar god grogrund för många annars konkurrenssvaga 

arter (Forsslund 2011; Nilsson 2005, s. 20; Uggla 1958, s. 90-94, Edqvist & Karlsson 2007b, 

s. 28, 41, 318, 459). 
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Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007) nämner bergkorsört (Senecio sylvaticus), hallon 

(Rubus idaeus) och mjölkört (Epilobium angustifolium) som gagnade av bränder då de är 

kvävegynnade. Även ek (Quercus robur) är näringsgynnad och kan gagnas av den ökade 

tillgången på kväve efter branden, och gror liksom andra lövträd lättare på blottad jord än när 

den behöver tränga genom humus för att slå rot (Forsslund et al 2011, s. 21-22). Den blottade 

jorden skapar dessutom en stabil grogrund då den håller fuktigheten bättre än humus som lätt 

torkar ut (Forsslund et al 2011, s. 21-22). På samma sätt gynnas även asp, björk, rönn (Sorbus 

aucuparia) och sälg (Salix caprea) av bränder, som snabba pionjärträd. Naturvårdsverket 

(Nilsson 2005, s. 21) listar bland andra mjölkört, kruståtel (Deschampsia flexuosa), 

örnbräken (Pteridium aquilinum) och kvävefixerande ärtväxter som käringtand (Lotus 

corniculatus) och gökärt (Lathyrus linifolius) som gynnade av bränder. 

Växter som förökar sig med fröer har generellt en fördel att överleva bränder jämfört med de 

som förökar sig huvudsakligen vegetativt med rötter. De flesta fröer kan överleva mildare 

bränder, men liksom rötter brännas bort om branden går djupt ner i marken (Nilsson 2005, s. 

21). På så sätt har örter som bergkorsört, mjölkört, vårfryle (Luzula pilosa) och hallon en 

möjlighet att konkurrera om växtplatserna på det nyligen brända brandfältet. Ris som förökar 

sig vegetativt med djupa jordstammar så som blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon 

(Vaccinium vitis-idaea) och ljung (Calluna vulgaris) kan överleva bränder, liksom kruståtel 

som har mer ytliga jordstammar (Järvinen 2004, s. 8 ). Efter branden kan växter med 

vegetativ förökning, till exempel asp, gynnas av den blottade jorden som ger större utrymme 

för kolonisation (Schimmel & Granström 1996 s. 13). 
 

 

Figur 8. Örnbräken i bränningsområdet i Ösjöbol. Fotograf: Anton Sandberg. 

 
Brandens djup är en viktig faktor för hur successionen efter branden kommer att se ut 

(Schimmel & Granström 1996 s. 12-13). Generellt eftersöks en djup brand för att gynna 

annars konkurrenssvaga arter, genom att skapa blottad jord. För att skapa den blottade jorden 

som gynnar föryngring är ett av målen med bränningarna att bränna av hela bottenskiktet, för 

att bränna bort risväxter, mossor, förna och humus. Att få elden att resultera i blottad jord är 
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viktigt för att bränna bort rötterna till risvegetationen, som annars enkelt kan återhämta sig 

och åter kolonisera marken (Forsslund 2011, s. 13).  
 
De arter som här klassas som brandgynnade är de som återfunnits vid inventeringen och som 

i ett tidigt successionsstadium kan anses brandgynnade, till exempel på grund av krav på 

förhållanden för småplantor och frön. För brandgynnade arter längre fram i successionen och 

för brandmissgynnade arter finns ingen data från denna undersökning. De arter som vi har 

valt att klassa som gynnade av naturvårdsbränningarna är samtliga arter som omnämns som 

brandgynnade i vår referenslitteratur.  Tillsammans har de vetenskapliga artiklarna i 

referenslistan (Johnstone 2003; Järvinen 2004; Granström 2011; Rowe 1983; Schimmel & 

Granström 1996; Uggla 1958) och Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007) samt material 

från Länsstyrelsen (Forsslund et al 2011) använts för att plocka ut de tolv arter som vi 

bedömer har blivit direkt gynnade av bränningarna, genom att jämföra dessa med andra 

forskares bedömningar och slutsatser. 

 
Tabell 1. Arter som klassats som brandgynnade av de arter som observerats under inventeringen.  
Arterna är systematiserade enligt Mossberg och Stenberg (2010).  

 

 

4.5 Brandens påverkan på etableringen av träd  

Branden förändrar trädstrukturen och därmed förutsättningarna för etablering av nya träd 

(Forsslund et al 2011, s. 7). En intensiv brand resulterar generellt i en större mortalitet. I 

områden där träd dött ökar graden av öppenhet och miljön blir ljusare samtidigt som en 

röjgödslingseffekt uppstår. Den förändrade miljön gagnar nyetablering av flera trädarter. 

Även markstörningen är en viktig faktor för brandens ekologiska effekter. Störningar i 

markskiktet gynnar generellt etableringen av träd (Granström 2001, s. 2, 6).  
 
När branden upphört påbörjas en så kallad sekundärsuccession. En återkolonisation sker i de 

nu öppnare områdena. Tidigt på plats är pionjärarter, som hör hemma tidigt i successionen. 

Bland träd är tall, asp, sälg och björk pionjärarter i barrskogar, medan även ek tillkommer i 

lövskogsområden. Dessa arter kräver en ljus miljö, som bland annat kan uppstå efter en brand 

(de Jong et al 1999, s. 66-67).  
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När träd dör minskar konkurrensen bland rötter, vilket ytterligare skapar förutsättningar för 

nya träd att etableras. Precis som för örter är branddjupet en viktig faktor, liksom 

förekomsten av blottad jord. En brand med stort branddjup gynnar dels vindspridda trädarter, 

dels arter i fröbanken. Lövträden asp, sälg och björk har små frön och gynnas av blottad jord. 

Även tall gynnas av den blottade jorden som bland annat ökar förutsättningarna för små frön 

att gro (Niklasson & Nilsson 2005, s. 114-115; Forsslund et al, 2011, s. 14). Granen kan 

också gynnas av en markstörning men har generellt svårt att etablera sig snabbt efter branden. 

Gran tillsammans med de flesta ädla lövträden räknas som sekundärarter och utvecklas bäst i 

skuggan av pionjärarter som björk och asp. De sekundära trädarterna är dåligt anpassade till 

störningar såsom brand (de Jong et al 1999, s. 66-67). 
 
Det finns dock även risker med ett allt för stort branddjup, som enligt Järvinen (2004, s. 8-9) 

kan innebära att fröbanken bränns bort. Det kan försvåra etableringen för flera trädarter. Vid 

sidan om etablering via frön är vegetativ förökning viktigt för till exempel asp. Den kan 

skjuta rotskott i det brända området och på så vis vinna konkurrensfördelar gentemot andra 

trädarter (Forsslund et al 2011, s. 21-22). 

 

 

Figur 9. Bergkorsört i bränningsområdet i Ösjöbol. Fotograf: Anton Sandberg. 
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5. Metod och material  

5.1 Områden för inventering  

Bland de platser där Länsstyrelsen i Kronobergs län genomfört naturvårdsbränningar de 

senaste tio åren valdes två områden ut. Ett som bränts år 2012, i anslutning till naturreservatet 

Ösjöbol, och ett som bränts år 2013 i naturreservatet Berga fly. Dessa valdes för att de låg 

nära i tid med inventeringen som genomfördes sommaren 2014, samtidigt som vegetationen 

haft minst ett år på sig att återkolonisera marken vilket ökade chansen för arterna att 

förekomma i enkelt identifierbara former istället för enbart med bladrosett. De båda 

områdena bedömdes också uppfylla kriterierna enligt nedan, gällande lämpliga obrända 

områden intill de brända.  
 
Omgivningarna till de brända områdena undersöktes, eftersom obränt område intill skulle 

inventeras med avsikten att kunna jämföra mot det brända. Således var det av yttersta vikt att 

dessa områden hade så liknande ekologiska förhållanden som möjligt i förhållande till vad de 

brända områdena kan antas haft före de brändes. Till grund för denna bedömning låg bland 

annat vegetationens innehåll avseende artstruktur. Viktiga faktorer var trädsammansättningen 

med avseende på ålder, förekommande arter och graden av öppenhet. Dessa var lättare att 

jämföra med de brända områdena än vegetationen i botten-, fält- och buskskikt som till 

största del bränts bort i de brända områdena. En annan faktor var topografin, där förhållanden 

så lika de brända områdena som möjligt eftersträvades.  

5.2 Inventeringsmetodik  

För att genomföra inventeringen med objektivitet bestämdes placeringen av samtliga rutor 

genom slumpning. Utslumpning av rutor, såväl storrutor som smårutor, gjordes i fält efter att 

terrängen inspekterats och aspekter såsom sikt, framkomlighet och inom vilka gränser det i 

praktiken bränts tagits i beaktande. Det var viktigt att inventeringen i de brända områdena 

hamnade där det faktiskt brunnit, varför det inte gick att slumpa ut rutorna på förhand utifrån 

det kartmaterial som fanns tillgängligt. Det visade sig också att kartmaterialets gränser för 

naturvårdsbränningarna inte exakt stämde överens med vad som brunnit. Gällande de 

ekologiska förhållandena valdes vissa delar bort i det brända området i Berga fly då de 

bedömdes vara för blöta. Likaså kontrollerades de geologiska förhållandena så att endast 

mark med moränjordar förekom då likartade geologiska förhållanden mellan de brända 

respektive obrända områdena eftersträvades. Områden med torv förekom i omgivningen 

kring de brända områdena i Ösjöbol och Berga fly, men valdes bort med hänvisning till 

eftersträvandet av likartade förhållanden. 
 
Efter att områdena i fält granskats och olämpliga delar valts bort genomfördes en partiell 

slumpning av storrutor och sedan smårutor ut med hjälp av ett barr. Barret släpptes på en 

karta med lämplig skala, och den nordvästra hörnan av respektive storruta bestämdes av var 

barrets spets landade. Smårutorna slumpades på samma sätt, men på grund av den mindre 

skalan kunde inte en särskild hörna pekas ut, utan hela rutan placerades så gott det gick där 

barret pekade. 

 

Utifrån barrets placering mättes varje storruta om 50 x 50 meter upp i fält. Detta skedde med 

hjälp av ett måttband på 50 meter. I de brända områdena placerades 4 storrutor i vardera 

medan det i de obrända områdena placerades 2 storrutor i vardera. Storrutornas hörnor 

markerades med en GPS-koordinat. Därefter placerades utifrån barrets angivelse 5 smårutor 
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om 1 x 1 meter i varje storruta. Smårutorna som användes var inventeringsramar i trä. Dessa 

markerades med en GPS-koordinat.  Noggrannheten hos GPS:en låg under inventeringen på 

mellan cirka 2 och 20 meter.  
 
Vegetationen avseende förekomst av arter och deras täckningsgrad inventerades i varje 

småruta. Kärlväxter bestämdes till art medan mossor och lavar endast inventerades som 

grupp. Även blottad jord och död ved inkluderades i inventeringen. Där utöver noterades 

allmänna observationer av omgivningen.  Med ”blottad jord” avses i den här studien den 

blandning av blottad mineraljord och nedbrunnen förna och humus, aska och småpartiklar 

som kvarstår på marken efter en brand som bränt bort vegetationen i botten-och fältskiktet. 

 

Uppskattningen av täckningsgrad gjordes genom okulär observation rakt uppifrån. Metoden 

som användes var Hult - Sernander - Du Rietz femgradiga skala efter Hjorths (2002, s. 281) 

beskrivningar. Metoden användes eftersom den bedömdes som relativt enkel att använda i 

fält och väl beskriven som metod. Som referenslitteratur vid inventeringen användes Den nya 

nordiska floran (Mossberg & Stenberg 2010) och Skånska gräs, tågväxter och halvgräs 

(Högskolan Kristianstad u.å). 
 
För att dokumentera karaktären i områdena fotograferades såväl större avsnitt som mindre 

delar av vegetationen.  

 

 

Figur 10. Småruta i en av storrutorna i det brända området i Ösjöbol. Fotograf: Therese Skoug. 

5.3 Statistik och resultatredovisning  

Inventeringsresultatet sammanställdes i ett exceldokument för att kunna användas för 

statistiska tester. Eftersom Hult-Sernander-Du Rietz femgradiga skala är logaritmisk och inte 

linjär omvandlades alla täckningsgrader till procent för att sedan kunna användas i olika 

beräkningar. Detta skedde genom att siffran i den femgradiga skalan omvandlades till 

mittenvärdet i det procentintervall som den står för. För statistiska beräkningar och 

framställning av figurer användes Microsoft Excel.  
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I frågeställning 1 avseende ris och örter beräknades medelvärdet på täckningsgraden för de 

båda artgrupperna i procent utslaget på samtliga smårutor i varje område. För ris och örter i 

både Berga fly och Ösjöbol användes t-test för att undersöka skillnaden mellan obränt och 

bränt. I Berga fly bedömdes värdena vara normalfördelade, medan värdena i Ösjöbol 

bedömdes vara approximativt normalfördelade, varför t-test valdes för beräkningarna. Ett t-

test används för att undersöka om en skillnad föreligger mellan två normalfördelade 

datamängder. Det är en så kallad hypotetsprövning där hypotesen att en skillnad föreligger 

undersöks. Om det p-värde som genereras i testet är lika med 0,05 eller högre indikerar testet 

att en statistisk signifikant skillnad förligger, som därmed inte beror på slumpen, och 

hypotesen kan styrkas (Ekologiska institutionen Lunds universitet 1999, s. 75) 
 
I frågeställning 2 avseende blottad jord framställdes en tabell som anger i hur många procent 

av totala antalet smårutor som blottad jord förekommer i, för varje område. Dessutom 

beräknades ett så kallat karaktäristiskt medelvärde, som anger medelvärdet på förekommande 

täckningsgrader för varje område. I beräkningen av det medelvärde har alltså smårutor med 

avsaknad av blottad jord exkluderats. För den blottade jorden i Berga fly och Ösjöbol 

användes ett U-test för att undersöka skillnaden mellan obränt och bränt. Eftersom värdena 

för de båda områdena inte är normalfördelade valdes U-test, som är ett icke parametriskt test. 

U-testet bygger på samma princip enligt t-testet ovan, men används när datamängderna inte 

är normalfördelade. 
 
I frågeställning 3 avseende artstruktur framställdes en tabell enligt ovanstående, men för 

samtliga påträffade arter under inventeringen. Dessutom användes för samtliga arter 

Sörensens index (Ekologiska institutionen Lunds universitet 1999, s. 78) för att jämföra 

obränt och bränt på de båda lokalerna. Såväl det vanliga indexet som det kvantitativa indexet 

användes. De ger en procentuell siffra på likheten mellan de datamängder som jämförs. Det 

vanliga indexet baseras endast på artförekomsten (närvaro-frånvaro) medan det kvantitativa 

indexet även baseras på kvantiteten, vilket i detta fall är täckningsgraden. 
 
I frågeställning 4 avseende brandgynnade arter beräknades medelvärdet på antalet 

brandgynnade arter per småruta i samtliga områden. Till grund för detta användes den 

referenslista på brandgynnade arter som fastslagits. Som ett komplement framställdes en 

tabell som visar i hur många procent av totala antalet smårutor för varje område som de olika 

brandgynnade arterna förekommer i.  
 
I frågeställning 5 avseende etablering av träd beräknades i hur många procent av totala antalet 

rutor som varje art förekommer i. Dessutom beräknades hur stor andel av trädens 

sammanlagda täckningsgrad per område som förekommande trädslag utgör. Till sist 

beräknades Sörensens index mellan obränt och bränt för de båda lokalerna. Såväl det vanliga 

indexet som det kvantitativa indexet användes.  
 
Inventeringsresultaten är testade på så sätt att de brända värdena satts mot de obrända 

värdena. Inga tester har gjorts mellan det 2012 brända och det 2013 obrända, eftersom 

resultat av detta inte skulle ha något säkert värde på grund av det geografiska avståndet 

mellan inventeringsplatserna.  

 

I arbetet används begreppet nyetablerade träd, vilket avser träd som bedöms vara så pass 

unga att de kan antas etablerat sig under de senaste åren. I detta sammanhang är det träd som 

etablerats efter bränningarna.  
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5.4 Behandling i GIS  

Samtliga punkter behandlades i Esri ArcMap, huvudsakligen i syfte att göra visuella 

hjälpmedel för att underlätta läsningen av inventeringens resultat. Punkterna till storrutorna 

fick förflyttas något för att skapa kvadrater, en effekt av en ibland låg noggrannhet på GPS-en 

vid inmätningen.  

5.5 Materiallista 

GPS Garmin GPSmap 62s 
50-meters måttband 
1 kvadratmeter stor inventeringsruta i trä 
Den nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg 2010) 
Skånska gräs, tågväxter och halvgräs (Högskolan Kristianstad u.å) 
ESRI ArcMap 
Microsoft Excel 
 
 

 
 

Figur 11. Det obrända området i Ösjöbol. Fotograf: Malin Rydén Mogvall. 
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6. Resultat  

6.1 Hur skiljer sig förekomsten av ris och örter åt mellan de brända och 

de obrända områdena?  

Till risväxter har lingon, blåbär och ljung räknats. Till örter har alla icke förvedade kärlväxter 

som hittats i området räknats.  

I Ösjöbol är det procentuella medelvärdet på täckningsgraden för risväxterna lägre i bränt 

jämfört med obränt, medan örterna tvärtom uppvisar ett högre medelvärde i bränt jämfört 

med obränt. Figur 12 visar att standardavvikelserna överlappar varandra och indikerar därför 

att en signifikant skillnad mellan obränt och bränt inte förekommer.  

 

 

Figur 12. Genomsnittlig täckningsgrad för ris och örter per småruta i Ösjöbol samt 
standardavvikelse. 

I figur 12 framkommer att det procentuella medelvärdet på täckningsgraden för risväxterna är 

19,6 % i obränt och 15,2 % i bränt, en skillnad på 4,4 procentenheter. För örterna är 

motsvarande värden 9 % i obränt och 11,6 % i bränt, en skillnad på 2,6 procentenheter. 

Risväxterna skiljer sig alltså i större omfattning mellan obränt och bränt jämfört med örterna. 

Ett t-test mellan obränt område och bränt område för ris och örter visar för ris p 0,59 och 

örter p 0,52. Inget av värdena visar på en signifikant skillnad mellan obränt och bränt 

område.  

I Berga fly är det procentuella medelvärdet på täckningsgraden för risväxterna lägre i bränt 

jämfört med obränt, medan örterna tvärtom uppvisar ett högre medelvärde i bränt jämfört 

med obränt. I figur 13 indikerar standardavvikelserna för risen en signifikant skillnad mellan 

obränt och bränt. Standardavvikelserna för örter indikerar dock inte en signifikant skillnad. 
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Figur 13. Genomsnittlig täckningsgrad för ris och örter per småruta i Berga fly samt 
standardavvikelse. 

I figur 13 framkommer att det procentuella medelvärdet på täckningsgraden för risväxterna är 

50,6 % i obränt och 10,7 % i bränt, en skillnad på 39,9 procentenheter. För örterna är 

motsvarande värden 17,3 % i obränt och 28,6 % i bränt, en skillnad på 11,3 procentenheter.  

Ett t-test mellan obränt område och bränt område för ris och örter visar för ris p  0,009 och 

örter p  0,31. Risen skiljer sig signifikant mellan obränt och bränt område medan örter inte 

skiljer sig signifikant.  

6.2 Hur skiljer sig förekomsten av blottad jord åt mellan de brända och 

de obrända områdena?  

Blottad jord förekommer enbart i de brända områdena, i 16 av rutorna i Berga fly och i 7 av 

rutorna i Ösjöbol. Det finns en statistiskt signifikant skillnad i andelen blottad jord mellan 

obränt och bränt område i såväl Ösjöbol som Berga fly. Ett U-test visar p  0,05 (strax över) 

för Ösjöbol och p 0,001 för Berga fly. I Ösjöbol saknas en signifikant skillnad mellan 

obränt och bränt, medan det i Berga fly finns en sådan skillnad.  

Tabell 2. Genomsnittlig frekvens och täckningsgrad av blottad jord i smårutorna. Frekvensen anger i 
hur stor procentuell andel av antalet smårutor som blottad jord förekommer. Täckningsgraden anger 
karaktäristiskt medelvärde på täckningsgrad, och är beräknat utifrån de smårutor där blottad jord 
förekommer.  
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6.3 Hur skiljer sig artstrukturen av kärlväxter åt mellan de brända och de 

obrända områdena?  

Kärlväxternas utbredning i respektive område har inventerats med femskalig täckningsgrad. 

Täckningsgraden har legat till grund för följande uträkningar med Sörensens index och 

Sörensens kvantitativa index. Indexen beskriver hur lika de brända och obrända områdena är, 

dels beroende på vilka arter som hittats där och dels beroende på arternas täckningsgrad. Med 

denna uträkning får man en bild över hur områdena har förändrats efter bränderna. 

 
Tabell 3. Visar frekvensen för samtliga arter. Siffran anger i hur stor procentuell andel av antalet 
smårutor som arten förekommer. Arterna är systematiserade enligt Mossberg och Stenberg (2010).  
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Tabell 4. Karaktäristiskt medelvärde på täckningsgraden för samtliga arter. Medelvärdet är beräknat 
utifrån de smårutor där arten förekommer. Arterna är systematiserade enligt Mossberg och Stenberg 
(2010). 

 

 
 
Tabell 5. Anger utifrån samtliga observerade arter den procentuella likheten mellan obränt och bränt 
område i Ösjöbol och Berga fly. Sörensens index baseras enbart på antalet arter (närvaro - frånvaro), 
medan Sörensens kvantitativa index även tar hänsyn till täckningsgraden hos förekommande arter.  
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6.4 Har någon brandgynnad art av kärlväxter gagnats av 

naturvårdsbränningen?  

Tabell 6. Frekvensen för respektive brandgynnad art. Siffran anger i hur stor procentuell andel av 
antalet smårutor som arten förekommer. Arterna är systematiserade enligt Mossberg och Stenberg 
(2010). 

 

Mjölkört och bergkorsört förekommer inte alls i de obrända områdena. Hallon, vårfryle och 

sälg förekommer i ett av de brända områdena, Ösjöbol, och tall enbart i Berga fly.  

 

 

Figur 14. Genomsnittligt antal olika brandgynnade arter per småruta i Ösjöbol. 

 
Figur 14 visar att det genomsnittliga antalet brandgynnade arter per småruta i Ösjöbol är 

större i bränt jämfört med obränt, 3,3 per småruta i bränt jämfört med 1,5 per småruta i 

obränt.  
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Figur 15. Genomsnittligt antal olika brandgynnade arter per småruta i Berga fly. 

 

Figur 15 visar att det genomsnittliga antalet brandgynnade arter per småruta i Berga fly är 

större i bränt jämfört med obränt, 1,55 per småruta i bränt jämfört med 0,9 per småruta i 

obränt.  
 

6.5 Har målet med naturvårdsbränningen om att öka etableringen av 

lövträd och minska etableringen av gran fungerat?  

Figur 16 visar att andelen smårutor med en förekomst av nyetablerade träd i Ösjöbol är större 

i det brända än i det obrända. Den största skillnaden finns hos björk som skiljer sig med 45 

procentenheter mellan områdena. Sälg påträffades endast i det brända området medan ek 

endast påträffades i det obrända. Andelen smårutor med förekomst av gran är större i det 

obrända med en skillnad om 5 procentenheter.  
 

 

Figur 16. Andelen i procent av antalet smårutor med förekomst av 
nyetablerade träd i Ösjöbol. 
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Figur 17. Andelen i procent av totala täckningsgraden för nyetablerade träd i 
Ösjöbol obränt. 

 
Figur 17 visar att gran i det obrända området är det dominerande trädslaget bland 

nyetablerade träd. Andelen lövträd är dock större än vad gran på motsvarande sätt utgör i det 

brända området, enligt figur 18 som även visar att björk utgör den största andelen av den 

totala täckningsgraden för nyetablerade träd i det brända området.  
 
 

 

Figur 18. Andelen i procent av totala täckningsgraden för nyetablerade träd i 
Ösjöbol bränt. 

 
 

Enligt figur 19 påträffades björk och rönn i både det brända och obrända området i Berga fly. 

Andelen smårutor med förekomst av dessa trädslag är dock större för det obrända området. 

Skillnaden är om 5 respektive 15 procentenheter. Samtidigt påträffades ek och tall endast i 

det obrända området, medan gran endast påträffades i det obrända.  
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Figur 19. Andelen i procent av antalet smårutor med förekomst av nyetablerade 
träd i Berga fly. 

 

 

Figur 20. Andelen i procent av totala täckningsgraden för nyetablerade träd i 
Berga fly obränt. 
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Figur 21. Andelen i procent av totala täckningsgraden för nyetablerade träd i 
Berga fly bränt. 

 
Figur 20 visar att gran är det dominerande trädslaget i obränt, medan figur 21 visar att tall 

istället dominerar i bränt. 

 
Asp förekom inte i någon av de inventerade smårutorna, varken i det brända området eller i 

de obrända. Inte heller i storrutan för övrigt eller i omgivningen observerades någon 

förekomst av asp.   

 
Tabell 7. Anger utifrån samtliga trädarter den procentuella likheten mellan obränt och bränt område i 
Ösjöbol och Berga fly, avseende nyetablerade träd. Sörensens index baseras enbart på antalet arter 
(närvaro - frånvaro), medan Sörensens kvantitativa index även tar hänsyn till täckningsgraden hos 
förekommande arter.  
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7. Diskussion 

7.1 Hur skiljer sig förekomsten av ris och örter åt mellan de brända och 

de obrända områdena?  

Att örter och gräs ökar och risväxterna minskar gör att skogens struktur förändras, och blir 

mer omväxlande och dynamisk. Det finns dock anledning att anta att risvegetationen så 

småningom kommer att dominera området på nytt, men detta kan ta 20-30 år beroende på hur 

intensiv branden varit (Järvinen 2004, s. 8). Det kan därför vara nödvändigt att upprepa 

bränningen för att behålla effekterna som branden ger på vegetationen i ett kort tidsperspektiv 

efter bränningen (Nilsson 2005, s. 9). 

Vegetationens struktur i Berga flys och Ösjöbols brända områden skiljer sig åt, och detta 

beror sannolikt dels på att brandintensiteten varierat både inom områdena och mellan dem 

(Granström 2001, s. 3-4), men också på att områdena haft olika lång tid på sig att återhämta 

sig efter branden. Även artsammansättningen skiljer sig åt, vilket delvis kan bero på det 

geografiska avståndet mellan områdena och skillnaden i ekologiska förutsättningar (Rowe 

1983, s. 13). Tidsaspekten är den mest troliga förklaringen till denna skillnad, även om övriga 

faktorer påverkar i olika utsträckning. 

Gräsens och tågväxternas ökning i de brända områdena beror sannolikt på att de inventerade 

arterna inom dessa grupper har en förmåga att överleva och återhämta sig efter en brand 

(Uggla 1958, s. 94; Järvinen 2004, s. 8). För tågväxten vårfryle så kan denna återväxt inledas 

så tidigt som på hösten efter en brand, med förökning både från frön och vegetativt. 

Återväxten från frön är starkt kopplad till brandens intensitet, då en relativt låg 

temperaturhöjning i humusskiktet ger en god överlevnad för frön (Uggla 1958, s. 94). 

Kruståteln har sina jordstammar mer ytligt belägna än de olika risväxterna, vilket gör den mer 

sårbar vid en brand som tränger djupt ner i marken (Järvinen 2004, s. 8). Då våra resultat trots 

detta visar på en ökad förekomst av kruståtel så är det sannolikt att denna spridit sig med frön 

och gynnats av den konkurrensfria situationen som uppstått (Schimmel & Granström 1996, s. 

13) när även risen bränts bort från området. 

En anledning till att ökningen av örter och gräs i Ösjöbol är mindre än i Berga fly beror 

eventuellt på att det förekom så mycket hallon och örnbräken i detta område, som inte 

räknades in bland vare sig risen eller örterna. Dessa arter förekom sammanlagt i mindre 

omfattning i Berga fly, där hallon helt saknades även om förekomsten av örnbräken var något 

större än i Ösjöbol (se tabell 3 och 4). Båda dessa arter är gynnade av branden på grund av 

ökad näringstillgång och ökat ljusinsläpp i det brända området (Edqvist & Karlsson 2007b, s. 

28, 441) och har sannolikt kunnat breda ut sig på örternas och gräsens bekostnad. 

Att gräs och örter ökar och risväxterna minskar förändrar även skogens utseende, och gör att 

den upplevs som mer omväxlande. Att successionen som inletts ger nya arter plats påverkar 

även synintrycket för besökare i naturreservaten, vilket kan vara positivt för allmänhetens 

intresse för områdena (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2009b). 
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7.2 Hur skiljer sig förekomsten av blottad jord åt mellan de brända och 

de obrända områdena?   

Att solen värmer upp jorden är viktigt för att många frön ska kunna gro, men marken får 

samtidigt inte bli för torr, vilket är en risk efter brand (Uggla 1958, s. 91) när bara blottad 

jord återstår på delar av marken.  

Att områdena skiljer sig åt i både täckningsgrad och antal rutor med förekomst av blottad jord 

kan bero på olika faktorer, men sannolikt är tiden den största. Det skiljer ett år mellan de båda 

bränningarna och mycket hinner hända med vegetationen i ett område under den tiden (Rowe 

1983, s. 13). Det kan dock även finnas andra faktorer som påverkar resultatet, och som kan ge 

en indikation på hur viktig den blottade jorden är för den efterföljande successionen av arter. 

De viktigaste av dessa faktorer är brandintensiteten och branddjupet (Järvinen 2009, s. 4). 

 

Figur 22. Nyetablerat lingonris i det brända området i Berga fly. Fotograf: Anton Sandberg. 

I Berga fly var bottenskikt- och fältskikt utglesat i det brända området och stora ytor med 

blottad jord fanns kvar, utan att växtlighet etablerat sig där. Bottenskiktet i den obrända 

skogen i samma område bestod huvudsakligen av olika mossor och ris, och då risväxterna 

minskat signifikant genom bränningen (se figur 13) och mossa saknades i det brända 

området, är det rimligt att anta att den mossa som fanns tidigare blivit förstörd av elden 

(Järvinen 2004, s. 9). En nyetablering av mossa i det brända området kommer troligen ske 

med hjälp av sporer utifrån men en sådan återetablering kan ta upp mot 40 år och även 

begränsas av olika mossors känslighet för koncentrationen av magnesium och kalium i 

marken efter branden (Järvinen 2004, s. 9). Därför är det mer troligt att risväxter och örter har 

lättare att återkolonisera blottad jord än vad mossan har, vilket också stämmer med Rowes 

studier av successioner efter bränder (1983, s. 12-14). 

Skillnaden mellan den blottade jordens genomsnittliga täckningsgrad för Berga fly och 

Ösjöbol är 9 procentenheter. Det går dock inte att helt utesluta att andra faktorer än tid 

påverkat återkolonisationens takt, eftersom områdena är likartade, men inte identiska. 
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Ekologiska och geologiska förhållanden varierar, liksom förekomsten av fröer i området kan 

skilja sig åt, men även faktorer som viltbete och ekosystemtjänster som fröspridning med 

hjälp av djur kan variera (Rowe 1983, s.13).  

Vad som dock går att säga är att blottad jord har stor betydelse för kolonisationen av 

fröspridda örter och träd, liksom för den vegetativa förökningen av arter som förökar sig med 

hjälp av jordstammar. För trädens del är förekomsten av överlevande fröträd i närheten av det 

brända området väsentligt (Uggla 1958, s. 79) då träd sällan förökar sig från fröbanker.  

Att mer blottad jord hittades i Berga fly än i Ösjöbol kan bero på att branden varit mer 

intensiv där, och bränt av mer jordstammar och även skadat den existerande fröbanken i 

större omfattning (Järvinen 2004, s. 8-9), vilket medför att arter måste sprida sig till området 

utifrån vilket kan ta längre tid än om spridningen kan ske på plats. Tiden är och förblir dock 

den troligaste anledningen till att förekomsten av blottad jord skiljer sig åt mellan områdena 

och att växterna inte hunnit etablera sig i samma omfattning. 

7.3 Hur skiljer sig artstrukturen av kärlväxter åt mellan de brända och de 

obrända områdena?  

Enligt Sörensens index är områdena mer lika än olika, vilket alltså betyder att 

sammansättningen av arter är ungefär samma före och efter branden. Detta är ett rimligt 

resultat eftersom arterna som förekommer är de som finns i fröbanken eller har etablerade 

rötter, eller som frösåtts i området med hjälp av vinden (Rowe 1983). Med 36 respektive 43 

procents likhet i de två områdena finns det dock tecken som tyder på att sammansättningen 

av arter har förändrats relativt mycket. Det är inom denna ram som de brandgynnade arterna 

hamnar, de som annars inte hade haft en chans att få väcka sina frön till liv och kunna växa 

upp. 

Enligt Sörensens kvantitativa index är skillnaden större än likheten mellan de brända och de 

obrända områdena. Här syns det tydligt att de brandgynnade arterna som funnits även tidigare 

har kunnat öka i omfattning och sluppit en del av konkurrensen från de arter som inte är 

direkt gynnade kort tid efter branden. Detta stämmer väl överens med Schimmel och 

Granströms (1996, s. 6-7) slutsatser om vegetationens utveckling efter brand. 

De 47 respektive 40 procent som är lika mellan områdena är sannolikt de arter som är 

opåverkade av branden, antingen för att de snabbt har kunnat återkolonisera efter den eller 

som inte störts av branden för att denna inte varit intensiv eller djup nog för att påverka 

trädkronor, rötter och fröer (Rowe 1983, s. 8). Inom ramarna för denna inventering har enbart 

småplantor av träd inventerats, men kringliggande äldre träd påverkar naturligtvis markens 

återväxt på så sätt att hög trädmortalitet skapar ett större ljusinsläpp och en högre andel 

näring som finns att tillgå i marken, liksom att överlevande träd bidrar till fröspridningen av 

nya individer (Johnstone 2003 s. 28).  

7.4 Har någon brandgynnad art av kärlväxter gagnats av 

naturvårdsbränningen? 

De brandgynnade örterna bergkorsört och mjölkört finns i båda de brända områdena, men 

inte i någon av de obrända. De är inte dominerande i de brända områdena, med 

medeltäckningsgrad i smårutorna på 0,35 respektive 0,23. Dessa har dock tydligt gynnats av 

branden och fått möjlighet att föröka sig. Detta beror sannolikt på att konkurrensen med ris 

och andra växter har minskat (Järvinen 2004, s. 8). 
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Sälg och hallon förekommer enbart i ett av de brända områdena, det som brändes 2012. Detta 

kan bero på att sälgfröna inte har hunnit gro i området som brändes 2013, då endast ett år har 

gått. Detta verkar dock inte troligt eftersom sälgen är ett pionjärträd och växer relativt snabbt 

(Ehnström 2009, s. 18; Edquist & Karlsson 2007b, s. 344). Med tanke på att sälg inte hittades 

i något av de obrända områdena kan det vara troligare att bristen beror på att den saknas i 

fröbanken eller att övriga förhållanden inte är optimala för dem, till exempel om 

solinstrålningen inte varit tillräcklig eller att de varit mycket utsatta för viltbete (Uggla 1958, 

s. 46; Edquist & Karlsson 2007b, s. 344). Hallon gror fort och kan redan tre månader efter 

branden ha växt upp på brandfältet (Uggla 1958, s. 92), varför groningstid inte kan förklara 

att hallon inte alls förekommer i de inventerade rutorna i Berga fly. Detta kan bero på att de 

saknas i fröbanken eller att de späda plantorna betas av rådjur (Edqvist & Karlsson 2007a, s. 

87).  

Även vårfryle förekommer enbart i det område som brändes 2012, men då dessa frön kan gro 

redan hösten efter branden (Uggla 1958, s. 94) är det inte troligt att det är tidsaspekten som 

gör att dessa inte finns i Berga fly. En möjlig förklaring är att de helt enkelt inte finns i 

fröbanken i området.  

Nyetablerad tall förekom enbart i det 2013 brända området Berga fly, där de återfanns i 

endast två smårutor. Trots tallens snabba groningstid (Edqvist & Karlsson 2007b, s. 41) och 

det faktum att de gynnas av brand återfanns de inte i de inventerade smårutorna i Ösjöbol. 

Vad detta kan bero på är väldigt osäkert, men en möjlig förklaring är att 

örnbräkenpopulationen snabbt har bildat ett tak över den blottade jorden och skuggat denna 

så att tallplantorna inte trivts (Swenson & Martinsson 2005, s. 1; Edqvist & Karlsson, 2007b, 

s. 41). Trots att de inventerade områdena inte är fullt jämförbara på grund av avståndet 

mellan dem, finns intressanta resultat i hur andelen blottad jord minskat snabbt under ett år. 

Om man antar att minskningen av blottad jord går lika fort på brandfält i allmänhet kan det 

helt enkelt vara så att tallplantor som vuxit i Ösjöbol redan har konkurrerats ut av skuggande 

växter så som örnbräken (Uggla 1958, s. 81) eller att rotkonkurrensen i marken varit för stor.  

Både björk och mjölkört förekommer mer i Ösjöbol än i Berga fly. Björk som typiskt 

pionjärträd borde snabbt ha kunnat kolonisera marken även i Berga fly. En möjlig förklaring 

till att björkplantorna i statistiken inte finns här är att de dolts under andra växter, till exempel 

örnbräken, som var mer frekvent förekommande i Berga fly än i Ösjöbol. Men det kan även 

bero på att björkens fröspridning varierar i frekvens mellan olika år (Uggla 1958, s. 86). 

Björken är även väldigt smaklig för älgar och kan ha blivit mer utsatt för bete i Berga fly än i 

Ösjöbol (Uggla 1958, s. 88; Rowe 1983, s.13). Att mjölkört förekommer mer i Ösjöbol kan 

bero på att det fanns ett större förråd av dessa fröer, särskilt eftersom de har haft ett extra år 

på sig att växa upp efter branden och fröa av sig som Berga fly ännu inte nått fram till med 

sitt senare bränningsdatum. 

De brandberoende arterna brandnäva och svedjenäva sken med sin frånvaro på båda 

inventeringsställena, trots att dessa eftersöktes aktivt. Gissningsvis saknas brand- och 

svedjenäva i fröbanken, vilket stöds av den geografiska utbredning som redovisas av 

Mossberg och Stenberg (2010, s. 371). Inventeringar som Länsstyrelsen i Kronobergs län 

själva tagit fram bekräftar samma sak (Wäglind 2009). Under 2009 gjordes inventeringar på 

tre brandfält för att söka efter dessa två växter, men inga exemplar återfanns.  

Flera av de 12 arter som här räknats som brandgynnade har alltså starkt gagnats av branden 

och fått ett rejält uppsving precis efter bränningen. Inte alla av dessa arter är av sådan typ som 

man med naturvårdsbränning vill ska få ett uppsving
3
, där till exempel örnbräken och 

                                                      
3
 Gustafsson, E. Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Muntligen 2014-06-26. 
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kruståtel är arter som snabbt konkurrerar ut de arter som man hellre vill gynna, till exempel 

blommande växter som är mer gynnsamma för pollinerare (Pedersen u.å) och som kan ge ett 

högre upplevelsevärde för besökare i området.  

 

 

Figur 23. Kruståtel, en av de mindre önskvärda arterna, i brända området i Ösjöbol. Fotograf: 
Anton Sandberg. 

 

För att missgynna dessa två arter genom brand kan en djupare brand behövas, för att försöka 

bränna bort rötterna (Järvinen 2004, s. 8). En djupare brand skulle dock kunna äventyra 

överlevnaden av fröer från andra arter, om branden blir för varm. Andra åtgärder kan också 

behövas för att komma till bukt med populationen av till exempel örnbräken, men enligt 

skötselplanerna för naturreservaten skall naturliga processer efterliknas, varför brand är en 

bra metod (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009b). 

7.5 Har målet med naturvårdsbränningen om att öka etableringen av 

lövträd och minska etableringen av gran fungerat? 

Inventeringen i smårutorna visar att andelen rutor med förekomst av träd i Ösjöbol 

sammantaget är större i det brända området jämfört med det brända. Framför allt är det en 

ökad andel med förekomst av lövträd som bidrar till skillnaden. Fördelningen mellan de olika 

trädslagen visar också tydligt att det i det brända området är lövträd som klart dominerar och 

utgör de nyetablerade träden. Detta stämmer väl överens med att många av de inventerade 

lövträden gynnas av en ljusare miljö och är pionjärarter, till exempel rönn, sälg och björk (de 

Jong et al 1999, s. 66-67; Edqvist & Karlsson 2007b, s. 459). 
 
I det obrända området är det istället barrträd, i form av gran, som dominerar, vilket i sin tur 

stämmer överens med att granen är ett sekundärträd (de Jong et al 1999, s. 66-67). Av 

lövträden verkar speciellt björken ha gynnats av branden i Ösjöbol då den genomgått en 

ökning både vad det gäller andelen smårutor som den etablerats i och andel av den totala 

täckningsgraden för nyetablerade träd i området. Björken är mycket vanligt förekommande 

på brandfält, och har lättast att konkurrera där branden varit djup och bränt bort 
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konkurrerande växters rötter (Uggla 1958, s. 86). Granen har minskat dels när det gäller 

andelen smårutor med förekomst i, dels i täckningsgrad, vilket är logiskt med tanke på att den 

är känslig för brandstörningar (de Jong et al 1999, s. 66-67). 
 
I Berga fly finns en del skillnader i nyetablering av träd. Andelen smårutor med förekomst av 

björk och rönn har minskat men samtidigt har andelen av den totala täckningsgraden ökat för 

dessa trädslag. Den största skillnaden finns hos gran och tall. Även här verkar granen ha 

missgynnats av branden då inga småplantor av gran påträffades i det brända området, medan 

tall utgör det dominerande trädslaget bland nyetablerade träd i det brända området. Även 

tallen är en pionjärart, som gynnas av brand och även av varma somrar vilket påverkar 

frömängden och grobarheten hos fröna (Uggla 1958, s. 78). Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att tallen är mer frekvent i Berga fly än Ösjöbol, om frösättningen i detta 

område varit bättre, eller sommaren varmare under detta år.  
 
Sörensens index visar att likheten mellan obränt och bränt i Ösjöbol respektive Berga fly är 

större än olikt, vilket betyder att sammansättningen av arter är relativt lik mellan områden. 

Det är dock viktigt att påpeka att flera trädslag påträffades i få rutor, varför Sörensens 

kvantitativa index kan ge en mer nyanserad bild. När även hänsyn till täckningsgraden tas 

framkommer att likheten mellan obränt och bränt är mycket liten i Berga fly, men även i 

Ösjöbol är likheten betydligt mindre än olikheten. Skillnaden mellan obränt och bränt är 

alltså störst när hänsyn även tas till arternas utbredning gällande täckningsgrad, vilket styrker 

bilden av att brand gynnar nyetablering av framför allt pionjära trädslag såsom björk och tall 

(Granström 2001, s. 2, 6; de Jong et al 1999, s. 66-67). 
 
Skillnaderna mellan obränt och bränt men även mellan Ösjöbol och Berga fly kan bero på 

flera faktorer, framför allt skillnader i karaktären på branden och förutsättningar i området, 

vilket resulterar i olika ekologiska effekter av branden (Granström 2001, s. 1). En viktig 

faktor är vilka trädslag som förekommer i området före branden, varför det är svårt att 

jämföra Ösjöbol och Berga fly som är både geografiskt åtskilda och dessutom verkar ha 

skillnader i förekomst av trädslag i området omkring det brända.  
 
Det kan ha funnits en rikare förekomst av äldre lövträd i området efter branden i Ösjöbol 

jämfört med Berga fly. Det borde i så fall underlättat etableringen av lövträd i Ösjöbol 

framför Berga fly och bidragit till den rika nyetableringen av björk som syns i Ösjöbol. Efter 

branden sker nyetablering av lövträd huvudsakligen av fröspridning från träd i omgivningen 

och inte i lika stor utsträckning beroende på fröbanken (Järvinen 2004, s. 10). En annan 

troligen viktig faktor är att Ösjöbol brändes år 2012 medan Berga fly brändes år 2013. 

Området i Ösjöbol hade således vid inventeringen haft ett år längre på sig att koloniseras 

jämfört med Berga fly. Även om många trädslag kan gro redan hösten efter en brand så kan 

tidsskillnaden på ett år i tid ge utslag (Uggla 1958). 

Björk är en karaktärsart på brandfält (Edqvist & Karlsson, 2007b, s. 476), och kan gro bara 

några månader efter branden (Uggla 1958, s. 85-86) eftersom fröerna ofta är ymnigt 

förekommande och gynnas av den blottade jorden (Uggla 1958, s. 86). I Berga fly 

inventerades nyetablerad björk till endast 14 % av den totala täckningsgraden (enligt figur 

21) medan den utgjorde hela 85 % i Ösjöbol (enligt figur 18). Att det finns så få björkar i 

Berga fly kan bero på att fuktighetsförhållandena inte varit gynnsamma (Uggla 1958, s. 86).  

Brist på fröspridande träd i närområdet kan vara anledningen till att inga aspar påträffades i 

de brända områdena, eftersom asp verkade saknas i omgivningen. Aspen borde annars 

gynnats av den markstörning som förekommit i de båda brända områdena, vilket förekomsten 
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av blottad jord visade på. Aspens möjligheter till etablering är dock stor om det kan ske 

genom rotskott från intillstående träd (Nilsson 2005, s. 17; Forsslund et al 2011, s. 21-22), 

vilket inte varit möjligt då aspar saknades i området.  

Länsstyrelsens mål om öka andelen asp genom naturvårdsbränningarna (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län, 2009a, s. 12-13; Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2009b, s. 15-16) verkar inte 

lyckats. Som komplettering till bränderna föreslår Länsstyrelsen insamling och utspridning av 

aspfröer över brandfälten (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a, s. 27; Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2009b, s. 15). Dock styrs Länsstyrelserna hårt av vilka anslag som ges och 

bland åtgärder som kan utföras måste det prioriteras, varför utspridning
4
 av aspfröer sannolikt 

inte skett.  De ekologiska förutsättningarna för fröna att gro, när de väl finns i marken, torde 

vara stora eftersom den viktiga faktorn av blottad jord uppstått i båda områdena, vilket 

minskar konkurrensen från annars mer konkurrensstarka arter (Forsslund et al 2011, s. 14).  

Enligt Schimmel och Granström (1996, s. 2) är särskilt i boreala områden fröspridning direkt 

på den brända marken viktigt för etablering av nya träd. Om branden hade ett stort branddjup 

och fröbanken brann upp är fröspridningen av än större vikt. Detta borde kunna styrka vikten 

av överlevande lövträd eller i närheten belägna som kan sprida frön till den brända marken.   

 

 

Figur 24. Död ved i det brända området i Berga fly. Fotograf: Anton Sandberg. 

 

 

 

                                                      
4
 Gustafsson, E. Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Muntligen 2014-06-26. 
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7.6 Slutsatser och sammanfattande diskussion 

Naturvårdsbränningarna har förändrat fältskiktet i de brända områdena, både genom att nya 

arter har tillkommit, och genom att fördelningen mellan ris och örter har förändrats (se figur 

12 och 13). Detta har i sin tur påverkat skogens struktur, dess mångfald av arter och även 

dess ljusinsläpp och öppenhet. Att fler örter och gräs kommer in i området efter branden, och 

att mossa och risvegetation minskar borde även ha positiva effekter i form av ett ökat 

upplevelsevärde. Skogen blir ljusare och sannolikt mer tilltalande för en besökande allmänhet 

genom sin mer öppna karaktär och sitt ökade antal arter. 
  
Där blottad jord förekommer i bränningsområdena visar den att branden åtminstone på dessa 

platser varit tillräckligt djup, då det från Länsstyrelsens sida varit ett mål att bränna hela 

vägen ner till denna (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2009b). Men den blottade jorden spelar även stor roll för etableringen av nya arter i området, 

speciellt träd och arter som oftare sprider sina frön med vinden än förekommer i fröbanken 

(Uggla 1958, s. 79). Att olika mängd blottad jord hittats i respektive område kan dels bero på 

att olika lång tid gått sedan bränningarna, men kan även indikera att bränderna haft olika 

intensitet och djup, och därigenom också påverkat fröbanker, jordstammar och rötter i 

områdena olika mycket (Järvinen 2004, s. 8-9). 
  
Om man ser till de positiva effekter som Länsstyrelsen i Kronoberg önskat uppnå med hjälp 

av naturvårdsbränningen så hade dynamiken och skiktningen i skogen sannolikt gynnats av 

att man bränt i ett område med ett mer olikåldrigt trädbestånd. Samtidigt måste man börja 

någonstans, och om bränningarna kan fortsätta upprepas i samma område så kommer 

beståndet över tid att utvecklas och bli mer olikåldrigt (Pahlén 2000, s. 9) vilket sannolikt kan 

ge ytterligare positiva effekter på både strukturen och för artförekomsten inom området. Det 

är framförallt äldre grova träd som saknas i dagens skogar, och att skapa förutsättningar för 

träd att nå hög ålder är ett av målen med dagens naturvårdsbränningar (Pahlén 2000, s. 28). 
  
Målet att minska nyetableringen av andelen gran i områdena har uppnåtts, vilket även 

konstateras i Länsstyrelsen egen utvärdering av bränningen i Berga fly (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2013). Dock tar utvärderingen inte upp något om aspen, vilket sannolikt 

beror på att asp inte förekommer inom det brända området, eller i närheten av det då inga nya 

eller äldre aspar hittats under inventeringen vare sig i Berga fly eller Ösjöbol. För att uppnå 

målen i skötselplanerna att öka inslaget av asp i båda områdena måste ytterligare åtgärder 

göras, till exempel utspridning av aspfröer vilket nämns som en åtgärd (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009b). 
 
Aspen har en förmåga att påverka skogen där den förekommer under lång tid framöver, och 

kan bli väldigt dominerande (Johnstone 2003, s. 55-56) och också ha en negativ inverkan på 

barrträds förmåga att etablera sig i samma område. Att Länsstyrelsen vill gynna aspen kan då 

samtidigt ses som ett sätt att missgynna barrskogsdominansen i undersökningsområdena, och 

då framförallt granen som har svårare än tallen att konkurrera med aspen i ett pionjärstadium 

(Johnstone 2003, s. 56). 
 
Förökningen av trädarter efter en brand sker oftast med hjälp av fröspridning från levande 

träd i omgivningen, och bara sällan från fröbanken (Järvinen 2004, s. 10). Det är sannolikt 

anledningen till att de lövträdsarter som förekommer i de brända områdena till största delen 

består av björk, eftersom björken på båda lokalerna var det levande lövträd som förekom i 

störst omfattning och även ett ensamt björkträd kan producera ett stort antal frön (Uggla 

1958, s. 86).  
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Tolv arter har i detta arbete räknats som brandgynnade, men av dessa är flera sådana som inte 

är de mest önskvärda. Till exempel örnbräken och kruståtel som är mycket kvävegynnade 

konkurrerar snabbt ut andra arter, till exempel pionjärträd som tall och björk, och som man 

från Länsstyrelsens sida hellre skulle gynna. För att minska konkurrensen från örnbräken och 

kruståtel, vilka båda kan sprida sig vegetativt med hjälp av jordstammar, skulle en brand som 

tränger djupare ner i marken kunna ha önskvärd effekt (Järvinen 2004, s. 8) även om en sådan 

brand samtidigt kan komma att påverka fröbanken i marken negativt. Genom att bränna 

upprepade gånger, med olika branddjup och intensitet kan man på sikt gynna en mer 

dynamisk och omväxlande kärlväxtflora (Forsslund et al 2011, s. 69) liksom ökade 

förutsättningar även för andra arter i områdena. 

 

Ett skäl till att arterna i de båda brända områdena skiljer sig åt kan ha med de respektive 

brändernas olika intensitet och djup att göra. Ju djupare ner i jorden som elden tränger desto 

mer sjunker temperaturen på själva branden (Schimmel & Granström 1996, s. 4-5). Eftersom 

mer blottad jord påträffades i Berga fly än i Ösjöbol kan detta således indikera att branden här 

varit mer djupgående. Att branden varit ytligare i Ösjöbol kan vara en anledning till att så 

stora bestånd av örnbräken påträffades i området, då dessa kunnat föröka sig vegetativt efter 

branden om jordstammarna varit oskadda (Järvinen 2009, s. 8). Det är dock mer sannolikt att 

skillnaden i blottad jord beror på att det gått olika lång tid efter branden i de båda områdena. 
 

 

Figur 25. Blottad jord och brända stammar i Berga fly. Fotograf: Malin Rydén Mogvall. 

 

Det är viktigt att inte glömma bort att de båda undersökningsområdena inte från början är 

identiska med varandra, utan belägna på ca 15 kilometers håll från varandra och att de 

grundläggande geologiska och ekologiska förhållandena på platserna är olika. Dels finns en 

skillnad i trädens ålder (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs 

län 2009b), dels skillnader som inte på förhand är givna utifrån den gjorda undersökningen, 

till exempel skillnader i fröbanker, fröspridande arter i närområdet och i viltbete på de 

aktuella platserna. Allt detta är faktorer som påverkar vegetationens etablering och utveckling 

(Rowe 1983, s.13). 
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 En anledning till att förutsättningarna som finns på de aktuella platserna kanske inte är 

optimala handlar om vilka parametrar som prioriteras i själva valet. Kanhända skulle 

motsvarande naturvårdsbränningar ge bättre resultat om de genomförts på andra platser, till 

exempel på platser med mer olikåldrigt trädbestånd (Pahlén 2000, s.9). Samtidigt måste man 

ta ansvar för att inte förstöra naturvärden som kan skadas av brand, till exempel rödlistade 

arter med speciella habitatkrav (Borehag et al 2012, s. 28). Man behöver förstås även ta 

hänsyn till saker som inte har med naturvård att göra, till exempel brandsäkerhet och 

förmågan att avgränsa miljöerna på ett tillförlitligt sätt (Borehag et al 2012, s. 38-39). 
  
Genom att jämföra både det brända området i Berga fly med det brända området i Ösjöbol 

framkommer flera skillnader, men också flera likheter. Dessa likheter innefattar en minskning 

av risvegetation och mossa, och en ökning av lövträd och örter. Eftersom områdena har olika 

geologiska och ekologiska förutsättningar beroende på sin placering (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2009a; Länsstyrelsen i Kronobergs län 2009b) så är det ändå intressant att det 

finns så pass stora likheter, och dessa säger något om den generella utvecklingen av en 

bränningspåverkad tallskog. 
  
Eftersom skogen i båda de inventerade områdena bedömts som kruståteltallskog enligt 

Fältbiologernas indelning av skogsbiotoper (1990, s. 16) är de någorlunda likartade, och 

dessutom överensstämmande med en stor andel andra skogar över hela landet som hamnar i 

samma kategori. Därför är det inte helt orimligt att de likheter som framkommit genom 

undersökningen av Berga fly och Ösjöbol även kan gälla generellt för andra liknande skogar. 

Men lika viktigt är då att även de skillnader som inventeringen påvisat också visar på 

liknande lokala skillnader som bör finnas i hela landet. Ingen plats är ett i sig slutet rum, utan 

en del i ett eller flera olika ekosystem (Rowe 1983, s. 13-14) som alla påverkar den aktuella 

platsens förutsättningar och utveckling. 
 
Den inventering som gjorts visar de båda undersökningsområdena så som de ser ut en relativt 

kort tid efter själva bränningarna. Av dessa resultat kan man inte dra allt för stora slutsatser 

om hur området kommer att se ut längre framåt i tiden, även om det finns forskningsresultat 

som pekar på att den trädföryngring som sker direkt efter branden kommer att påverka 

trädslagsfördelningen och tätheten i skogen under lång tid framöver (Johnstone 2003, s. 32) 

ibland hela tiden fram till nästa brand.  
 
Med detta i åtanke blir det förstås extra viktigt att de mål som man har med bränningen 

uppfylls så långt det bara är möjligt, eftersom effekten av insatserna kommer att påverka 

skogen under mycket lång tid framöver (Johnstone 2003, s. 32). Noggrann uppföljning och 

utvärdering av resultaten är därför varmt att rekommendera, speciellt om avsikten är att i 

framtiden upprepa naturvårdsbränningarna i samma område, för att i möjligaste mån 

efterlikna en naturlig brandregim (Nilsson 2005, s. 25).  
 
Efter naturvårdsbränning framträder ett mönster av att vegetationen som helhet, och 

kärlväxtfloran i synnerhet förändras. Denna förändring kan se olika ut i olika områden, 

beroende på ett flertal olika faktorer som bland annat handlar om ekologi och geografi (Rowe 

1983, s.13) men följer ändå vissa strukturella mönster vilka vi försökt belysa i det här arbetet.  

 



 
 

39 
 

7.7  Skötselråd för framtida naturvårdsbränningar  

● Försök att upprepa bränningar i samma områden enligt ett passande tidsintervall för 

området, för att på bästa sätt efterlikna en naturlig brandregim. 

● Följ upp så att de uppsatta målen verkligen nås, inte bara vad gäller brandens djup och 

intensitet, utan också med avseende på vegetationens utveckling över tid.  

● Om möjligt, variera brandintensiteten vid upprepad bränning i ett och samma område 

för att ge fler olika arter förutsättningar att förekomma och dominera vid olika 

tidpunkter.  

● Följ upp alla föreslagna åtgärder i skötselplanerna så att viktiga steg inte faller bort, 

till exempel utspridning av frön efter branden, eftersom sådana åtgärder kan komma 

att påverka skogen under lång tid framöver. 

7.8 Felkällor och förslag på förbättringar  

Inför en kommande studie av liknande slag vill författarna skicka med några 

rekommendationer för att ytterligare förbättra resultatet. Att fokusera på enbart ett bränt 

område kan ge goda förutsättningar att fördjupa sig i just detta, och förlägga inventeringen till 

enbart detta. Det är en fördel om det aktuella området kan inventeras före 

naturvårdsbränningen för att sedan återinventeras efter bränningen. På så sätt kan 

inventeringen tydligare visa på skillnader i och med branden än om obrända områden intill 

används som referensyta. För att studera hur vegetationen utvecklas över tid efter 

naturvårdsbränning rekommenderas att samma område används för återkommande 

inventeringar.  

 

Olika felkällor har påverkat studien, vilka kan tänkas påverka slutresultatet. Dels handlar det 

om de avgränsningar som gjorts, bland annat till vilka arter som tagits med som 

brandgynnade, där det inte går att utesluta att en annorlunda klassning av dessa skulle ha 

kunnat innebära ett annat resultat. Dels handlar det om de former studien tagit under arbetets 

gång och om det material som använts, där fler eller andra källor kanske skulle kunnat ge 

förutsättningar för annorlunda tolkningar av de resultat som framkommit.  

 

Vid en ny undersökning skulle andra metoder och tillvägagångssätt kanske kunnat ge 

tydligare resultat. En alternativ metod som rekommenderas är skattning av frekvens genom 

notering av närvaro/frånvaro. Det innebär att frekvensen istället för täckningsgraden studeras 

och används för att jämföra olika områden. Det finns olika sätt att praktisera metoden av 

vilka rekommenderas att rutnät inom en ruta på 0,25-1 m
2
 används. Denna metodik innebär 

att en inventeringsruta förses med ett rutnät, genom att till exempel spänna gummiband i 

såväl x-led som y-led så att ett rutnät bildas. I varje ruta i rutnätet bestäms närvaron eller 

frånvaron av olika arter genom att notera en etta för närvaro och en nolla för frånvaro. 

Resultatet av en sådan undersökning kan sedan användas för att jämföra olika områden som 

inventerats, genom till exempel u-test eller likhetsindex (Liljelund & Zetterberg 1986, s. 28, 

31-32). En sådan metod har statistiska fördelar framför Hult-Sernander-Du Rietz femgradiga 

skala som ur vissa synvinklar är problematisk att använda i statistiska beräkningar. 

 
Många arter är näringsgynnade eller störningsgynnade, så för att dra en gräns för vilka som är 

direkt gynnade av en brand har vi utgått från de arter som beskrivits i olika floror och 

vetenskapliga artiklar som gynnade av bränder. Detta innebär förstås att vissa arter som 

kanske mer indirekt gynnats av bränningarna har fallit bort och inte räknats som 

brandgynnade i den här undersökningen, vilket skulle kunna ge utslag på statistiken om vi 

valt att göra vår indelning på ett annorlunda sätt. 
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