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Abstract  
The County Administrative Board of Dalarna conducts controlled conservation burnings in nature 

reserves to increase biodiversity. The fire increases diversity in several ways by attracting fire 

dependent organisms, increasing the number deciduous trees, enhancing the volume of dead 

wood and bringing morphological diversity as fire scars on trees. After the burnings deciduous 

trees usually increase, but to reduce grazing from browsers (who would consume most of the 

deciduous biomass) fences can be used to exclude the grazers. 

 

In the first part of my study I inventoried tree status after two controlled nature conservation 

burnings in eastern and northern Dalarna (Trollmosseskogen and Rensjön). The aim was to 

increase the knowledge of fire effects on trees and to find out if the desired results were achieved 

on diversity. The results show that the number of tree species has increased in Trollmosseskogen. 

Fire damages on trees were more common in Rensjön than in Trollmosseskogen. In both nature 

reserves the volume of dead wood has increased successively over time which suggests that the 

fire gives prolonged effects on tree mortality. This shows that long-term inventories are important 

to do to get an overall picture on the effect on tree mortality. 

 

The second part of my study deals with Vändleberget, a nature reserve that was fenced 2005 after 

burning to protect particularly deciduous tree re-growth from browsers. Tree inventories and 

measurements were performed by placing plots both inside and outside the fenced area. Tree 

height and tree diversity showed a trend towards higher levels inside the fenced area, but the 

differences were not significant. Stem density, in total, is very high in the investigated area in 

Vändleberget and therefore I suggest selective logging to promote deciduous trees such as aspen 

(Populus tremula), ash (Fraxinus excelsior), oak (Quercus robur) and goat willow (Salix caprea). 

Spruce (Picea abies) and some trivial deciduous trees, especially birch (Betula spp.) can be 

removed. When the remaining trees are about four meters high I suggest that the fence can be 

taken down, as at that height the browsers can no longer harm the deciduous trees severely by 

eating the top of the trees or physically breaking the tree trunk.  

 

To conclude, I found that conservation burning increases biodiversity on several levels such as 

number of species and morphological diversity. Fences can be used to reduce grazing which 

could promote tree diversity.      

 

Introduktion 
Skogsbränder är naturliga störningar i skogar som är anpassade och formade efter bränder under 

en lång tid, till exempel lavrika skogar som domineras av tall (Pinus sylvestris) (Granström 

1991a). Utan bränder eller andra störningar i dessa tallskogar tätnar vegetationen. En invasion av 

skuggtåliga granar (Picea abies) sker då på bekostnad av tallen som trivs i öppna och glesa 

skogar (Niklasson et al. 2010, Niklasson & Drakenberg 2001). Bränningar gynnar uppkomsten av 

flerskiktad skog med tall och lövträd av olika arter och åldrar (Niklasson et al. 2010, Zackrisson 

& Östlund 1991).  
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Många hotade djur och växter är beroende av ett bränt landskap med olika typer av död ved, till 

exempel döende träd, högstubbar eller murken ved, vilket gör att bränder är nödvändiga om 

biodiversiteten ska bibehållas (Granström 1991a, Hedgren 2017). Volymen död ved är ofta liten i 

unga boreala skogar, särskilt om de är påverkade av skogsbruket (Hekkala et al. 2016). 

Utvecklingen av naturlig död ved i dessa skogar tar flera decennier. En brand skyndar på 

processen eftersom volymen död ved av olika trädarter ökar snabbt (Hekkala et al. 2016). Vid 

skogsbränder som inte är alltför intensiva dör träd successivt under flera år viket gynnar många 

skalbaggsarter, till exempel bred barksvartbagge (Corticeus fraxini) och stumpbaggen 

(Plegaderus saucius) (Hedgren 2017). Dagens effektiva brandförsvar och välutvecklade vägnät 

gör att skogsbränder är ovanliga, bränder sprids inte så lätt och de släcks ofta snabbt. Det har 

resulterat i att det finns ett behov av naturvårdsbränningar (Granström 1991a). För att starta en 

bränning behövs ett lämpligt avgränsat område som har naturliga brandbarriärer, till exempel 

vägar och åar. Under bränningsdagen krävs gynnsamma förhållanden, det ska till exempel vara 

tillräckligt torrt i marken. När det är för torrt i marken kan branden bli mycket intensiv och 

brandbarriärernas effektivitet försvagas (Granström 2001). 

 

Vind, fukt, lufttemperatur och mängden bränsle är några av faktorerna som avgör hur intensiv 

skogsbranden blir (Granström 1991b, Ryan 2002). En intensiv brand gör att flammor och varm 

rök når en hög höjd, temperaturen kan bli skadligt hög för träden. När lufttemperaturen överstiger 

60 °C skadas alla träd oavsett art, främst i kambiet (innerbarken) och i barr- eller bladverket 

(Granström 1991b). Om bark faller av träden och veden blir synlig kan stamskadorna utvecklas 

till brandljud. Ett brandljud bildas när trädens skadade del övervallas av bark (Granström 1991a, 

Zackrisson & Östlund 1991). Äldre tallar med tjock isolerande bark och hög krongräns är mer 

brandtåliga än yngre träd. Om tallar skadas skyddar den kådrika veden mot svamp och 

insektsangrepp (Granström 1991b). Gran däremot har en låg krongräns och tunn bark vilket gör 

dem mer brandkänsliga (Granström 1991b).  

 

En brand är en dynamisk process som påverkar förhållandena i skogen: markkemin, humuslagrets 

tjocklek och trädsammansättningen förändras (Ryan 2002, Zackrisson & Östlund 1991). 

Humuslagret och hur allvarligt skadade träden är, speciellt fröträden, påverkar etableringen av 

nya träd (Granström 1991b). Kraftiga bränder på bördiga marker kan skapa en lövsuccession, 

medan barrträd gror under lång tid på bränd mark med mindre bördighet (Zackrisson & Östlund 

1991). När det brinner djupt ner i humuslagret frigörs näring, rotkonkurrrensen minskar och 

substratet torkar inte ut så snabbt, vilket är ett passande substrat för frön att gro i de första åren 

efter bränning (Granström 1991b, Zackrisson & Östlund 1991 ). Humuslagret blir tunnare efter 

att det bränts, men i ett senare stadium är det däremot positivt för plantornas tillväxt om 

humuslagret är något tjockare. Tillväxten gynnas också om de gamla träden skadas och dör, det 

minskar plantornas rotkonkurrens (Granström 1991b).  

 

En tid efter bränning är det vanligt med ett högt betestryck, särskilt i lövsuccessioner. Hjortdjur 

(Cervidae spp.) föredrar att beta lövträd som rönn (Sorbus aucuparia), asp (Populus tremula), 

sälg (Salix caprea) och ek (Quercus robur) (gemensam förkortning för dessa lövträd är RASE). 

Dessa trädarter är generellt sett inte vanliga i skogen och när viltet hittar ett sådant träd betas det 
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ofta intensivt (Ericsson et al. 2001, Skogsstyrelsen 2016a, Speed et al. 2013). Finns inga träd av 

de prefererade arterna betas det som finns tillgängligt (Ericsson et al. 2001, Milligan & 

Koricheva 2013, Skogsstyrelsen 2016). Födotillgången skiljer sig mellan olika årstider, på 

vintern när det inte finns några gröna skott eller löv betas tall mer intensivt (Van Beest et al. 

2010). Markegenskaper, vegetationen, klimatet och viltantalet är några faktorer som avgör hur 

viltbetet påverkar skogen (Bergquist & Kalén 2016, Hörnberg 2001). Det gör att endast data från 

närliggande områden eller med liknande förutsättningar kan användas vid jämförelser av 

vegetationsutveckling eller betestryck. För att se viltbetets effekter på vegetationen kan ett hägn 

sättas upp (Bergquist & Kalén 2016). 

 

Länsstyrelsen i Dalarna utför årligen kontrollerade naturvårdsbränningar. Min studie består av två 

delar som fokuserar på dessa bränningar. Första delen inkluderar uppföljning efter bränning i 

naturreservaten Trollmosseskogen och Rensjön enligt länsstyrelsens metod (Kellner 2008). 

Andra delen av studien handlar om viltbetets effekt på återväxten av träd efter bränning i 

naturreservatet Vändleberget. 

 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

Innan och efter naturvårdsbränningarna i naturreservaten Trollmosseskogen och Rensjön utförde 

Länsstyrelsen i Dalarna inventeringar av träden i naturreservaten. I min studie gjordes långsiktiga 

uppföljningar i Trollmosseskogen och Rensjön. Syftet med uppföljningarna och första delen av 

min studie var att långsiktigt följa skogarnas utveckling (bland annat trädmortaliteten och 

plantåterväxten) efter naturvårdsbränningarna. Syftet var även att öka kunskapen om brändernas 

effekter på skogen. Data insamlad av Länsstyrelsen i Dalarna användes tillsammans med data 

insamlad i min studie för att besvara frågeställningarna: 

 

 Har stamskador och brandljud bildats på träden i bränningsområdena? 

 Har volymen död ved ökat efter bränning? 

 Har mångfalden av lövträd ökat efter bränning? 

 Kan bränningsprocessen eller uppföljningsmetoden förbättras? 

  

Viltbetets effekter i Vändleberget 

En del av naturreservatet Vändleberget stängslades in ett år efter en naturvårdsbränning för att 

skydda plantorna mot viltbete. Syftet med stängslet är att öka mångfalden av lövträd och att 

gynna trädens tillväxt (Länsstyrelsen 2015). Länsstyrelsen undrar nu när stängslet kan tas ner. 

Lövträden behöver vara tillräckligt höga så att hjortdjur inte kan äta toppen av träden eller bryta 

av stammen. Jag samlade in data innanför och utanför stängslet (kontroll) för att besvara 

frågeställningarna:   

 

 Har en mångfald av lövträd växt upp i det stängslade området i Vändleberget? 

 Har lövträden en högre höjd innanför stängslet än utanför i Vändleberget?  

 Påverkar viltbetet humuslagrets tjocklek?   

 Är lövträden tillräckligt höga för att inte allvarligt skadas av viltbete och stängslet kan tas 

ner?  
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Material och metoder 

Studieområden 

 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

Naturreservatet Trollmosseskogen i Rättvik kommun, Sverige (N=6801383, E=515619, 

SWEREF99 TM) är en barrskog som domineras av tall med inslag av gran. I området rinner en å 

med lövträd som växer i kanten, bland annat björk (Betula spp.) och al (Alnus spp.) 

(Länsstyrelsen 2016a). Naturreservatet har brunnit flera gånger förr i tiden till exempel år 1888. 

Det finns fortfarande kvar spår som brandljud på äldre träd efter dessa okontrollerade bränder 

(Länsstyrelsen 2016a). I augusti 2007 utförde Länsstyrelsen i Dalarna en 30 hektar stor 

naturvårdsbränning i Trollmosseskogen. Branden begränsades naturligt av ån och en grusväg 

(Länsstyrelsen 2015). De inledande inventeringarna har gjorts av Länsstyrelsen innan bränning år 

2007 och efter bränningen år 2013. Jag gjorde en långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen 

mellan 20 juni och 26 juni 2016. 

 

Naturreservatet Rensjön i Älvdalen kommun, Sverige (N=6811702, E=428213, SWEREF99 TM) 

är ett platt område med ett tunt humuslager ovanpå sandsten. I en sänka växer gran medan tall 

dominerar i resten av naturreservatet. I maj 2012 gjordes en 28 hektar stor naturvårdsbränning i 

Rensjöns naturreservat. Bränningen begränsades av en väg, en bäck och en zon som vattnades 

intensivt (en så kallad ”wetline”) (Länsstyrelsen 2015). Länsstyrelsen gjorde en inventering år 

2007 som kompletterades året efter, ytterligare en inventering utfördes år 2013 (Länsstyrelsen 

2015). Även i Rensjön gjorde jag en långsiktig uppföljning mellan 25 och 27 juli 2016. 

 

Viltbetets effekter i Vändleberget 

Naturreservatet Vändleberget i Ludvika kommun, Sverige (N=6678358, E=490500, SWEREF99 

TM) ligger inom ett större bergsområde och är på vissa ställen stenigt. Gran och lövträd 

dominerar (Länsstyrelsen 2016b). Under vintern år 2002 alternativt år 2003 avverkade 

skogsbolaget Stora Enso cirka 50 % av de stående träden. Lövträd, tätare områden med gran och 

många av tallarna fick stå kvar (Länsstyrelsen 2015, P. Skoog pers. komm.). I augusti 2004 

brände Stora Enso avsiktligt cirka 25 hektar av Vändleberget, cirka 75 % av träden beräknades 

överleva (Länsstyrelsen 2015, P. Skoog pers. komm.). Målet var att gynna föryngringen av 

lövträd och skapa en lövbränna. Under tidig sommar 2005 stängslades 15 hektar av 

naturreservatet (Länsstyrelsen 2015). Mellan 11 juli och 20 juli 2016 gjorde jag en studie i 

Vändleberget. 

 

Processen och förhållandena under bränningsdagarna 

 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

På bränningsdagen i Trollmosseskogen var lufttemperaturen 28-30 ºC, luftfuktigheten cirka 38 % 

och vinden svagt östlig (Länsstyrelsen 2015). Branden torkade markytan, men på grund av hög 

luftfuktighet var den nedre delen av humuslagret (några centimeter ner i marken) fuktig (Duff 

Moisture Code, DMC 35) (Länsstyrelsen 2015, Van Wagner 1987). Det djupare, kompakta 

organiska lagret torkade (Drought Code, DC 500). Generellt var effekten av branden på marken 
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relativt begränsad men tallmortaliteten hög på grund av den höga lufttemperaturen. I en låg del av 

området där gran växer avtog branden helt (Länsstyrelsen 2015). 

 

I Rensjön var lufttemperaturen 13 ºC med en svag vind från olika riktningar. Brandintensiteten 

var relativt låg (Länsstyrelsen 2015). Det översta humuslagret torkade måttligt (DMC 29,7), men 

det brändes inte djupt ner i marken (Länsstyrelsen 2015). Den låga brandintensiteten var en 

anledning till den generellt låga tallmortaliteten som var mindre än 10 % efter bränningen 

(Länsstyrelsen 2015).    

 

Viltbetets effekter i Vändleberget 

I Vändleberget orsakade avverkningsrester, som till exempel trädstubbar, en intensiv brand, 

trädmortaliteten var därför väldigt hög. Elden kunde inte sprida sig i de täta, fuktiga områdena 

med gran och därför påverkades inte granarna av branden. Det brändes djupt ner i marken vilket 

resulterade i en hög föryngring av lövträd och tall. Betestrycket var högt utanför stängslet efter 

bränningen (Länsstyrelsen 2015).  

 

Inventeringsmetodik 

 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

Jag använde Länsstyrelsens långsiktiga uppföljningsmetod i Trollmosseskogen och Rensjön, 

samt samma provytecentrum som Länsstyrelsen använt tidigare år (Kellner 2008). Antalet 

provytecentra är beroende på storleken på bränningsområdena, 3 ha 5 - 8 provytecentra, 4 ha 6 - 

10 provytecentra, > 4 ha 8 - 10 provytecentra (Kellner 2008). I båda naturreservaten placerade 

Länsstyrelsen ut åtta provytecentra. Första centrum slumpades ut och de andra fördelades så 

jämnt som möjligt över bränningsområdet. I provytecentrum noterades GPS-koordinaten och vid 

första inventeringen placerade Länsstyrelsen en metallpinne i provytecentrum. För att lättare 

kunna lokalisera metallpinnen vid senare uppföljningar markerades tre närliggande träd eller 

stenar med blå färg. Markeringarna bildar tillsammans en triangel med metallpinnen i mitten 

(Kellner 2008). Provytecentrum är utgångspunkten för tre olika storlekar av cirkelformade 

provytor: bestånd och ståndortsprovyta med radien 7 m, plantprovytor med radien 1,78 m och 

substratprovyta med radien 15 m (figur 1). Jag inventerade fem plantprovytor vid varje 

provytecentrum och utförde uppföljningen enligt följande:  
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Figur 1. Cirklarna med bokstäver markerar provytornas lägen i den långsiktiga uppföljningen. Den röda pricken 

symboliserar den fasta metallpinnen i provytecentrum. A) bestånd och ståndortsprovyta med radien 7 m B) 

plantprovytor med radien 1,78 m C) substratprovyta med radien 15 m.  

 

Jag började med att fotografera skogen från provytecentrum i alla fyra riktningar. I bestånd och 

ståndortsprovytan (A, figur 1) mättes alla stående träd som var högre än 130 cm (brösthöjd) och 

mer än 4 cm i diameter i brösthöjd. Trädens diameter mättes i brösthöjd med en centimeters 

noggrannhet, avrundat nedåt. Träd som var högre än brösthöjd och med diameter < 4 cm 

antecknade jag som 2 cm i diameter. Trädens status noterades (levande eller död). Om de levande 

träden hade stamskador med kådflöde, brandljud eller svamparten skiktdyna (Daldinia loculata) 

antecknades det. I plantprovytorna (B, figur 1) mätte jag höjden på trädplantor i fem provytor. 

Trädplantorna definierades som plantor om de var lägre än 130 cm i höjd. Jag placerade en 

plantprovyta med provytecentrum i mitten, de andra 15 meter från provytecentrum i alla 

väderstreck (B, figur 1). Om plantorna hade betats av vilt samma år som uppföljningen gjordes 

noterades det. Jag inventerade fyra substrat-klasser i substratprovytan (C, figur 1); lågor (träd 

som låg på marken), högstubbar, avverkningsstubbar och levande högstubbar. Längd och 

diameter mättes vid basen och i toppen på lågor med en bas över tio cm i diameter. Diametern 

mättes vid brottytan eller i brösthöjd på högstubbar som var högre än 50 cm och minst 15 cm i 

diameter vid brottytan eller i brösthöjd. Diametern mättes på avverkningsstubbar som var ≤ 50 

cm höga och ≥ 40 cm diameter i snittytan, samt på levande ädellövträdsstubbar som hade levande 

gren. Jag noterade om lågorna eller stubbarna var brända (svarta) och nedbrytningsgraden på en 

skala från ett till fem.   

 

Se Långsiktig uppföljning efter naturvårdsbränning enligt länsstyrelsens metod (bilaga 1) för 

detaljerad beskrivning av metoden.  

 

Viltbetets effekter i Vändleberget 

Jag placerade ett rutnät med 20 rutor (varje ruta var ca 65 m × 65 m) över en karta på det 

stängslade området i Vändleberget. I varje ruta slumpades en punkt som angavs med GPS-

koordinater. Jag gjorde samma procedur med en karta över ett likvärdigt område utanför stängslet 

(kontrollgrupp), men rutorna gjordes mindre (ca 35 m × 35 m) på grund av att området var 

mindre. I fält placerades en pinne i punkten med ett 1,78 m långt snöre som skapade en rund yta 

(10 m2). Alla träd inom ytan artbestämdes. Jag mätte trädens höjd och diameter i brösthöjd (130 

cm). Träd som var högre än fyra meter antecknades som fyra meter. Om trädet hade betats 
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samma år som inventeringen utfördes mätte jag höjden till den högsta betade punkten. Träden 

bedömdes som betade när löv, skott eller delar av grenar var borta och bitmärken syntes, eller när 

viltet hade brutit av eller gnagt bort bark på stammarna. Äldre träd som överlevt bränningen med 

diameter över tio cm eller som var sotade mättes inte. I provytans mittpunkt mätte jag 

humuslagrets tjocklek.     

 

Datasammanställning 

 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

Jag beräknade grundytan (m2 ha-1), vilket är trädstammens area, för varje stående levande och 

dött träd i bestånd och ståndortsprovytan (A, figur 1). Grundytorna summerades trädartsvis för 

varje provyta och dividerades med bestånd och ståndortsprovytans area (Kellner 2008). Volymen 

(m3 ha-1) för stående träd beräknade jag med formhöjdsfunktioner (Söderberg 1992). För de 

levande träden räknades andelen stamskador och brandljud i procent (Kellner 2008).  

Plantorna som inventerades summerades trädartsvis för de fem plantprovytorna som utgår ifrån 

samma provytecentrum (B, figur 1). Jag beräknade antal plantor per hektar och betesskador per 

hektar (Kellner 2008). Formhöjdsfunktionerna är utformade efter provträd från 

riksskogstaxeringen där de mätte trädens höjd upp till tio cm i toppdiameter (Inst. f. skoglig 

resurshushållning & Inst. f. mark och miljö 2011). När jag beräknade volymen för lågor i 

substratprovytorna (C, figur 1) skattade jag därför en ny längd för lågor med en toppdiameter 

mindre än tio cm, volymen beräknades sedan med formhöjdfunktioner (Söderberg 1992). För 

lågor med en toppdiameter över tio cm beräknade jag volymen med Smalians formel (Ståhl et al. 

2001). Jag beräknade trädstubbarnas grundyta, grundytorna summerades sedan och dividerades 

med substratprovytans area (m2 ha-1) (Kellner 2008). Volymerna för stubbarna kunde inte 

beräknas, höjden mättes eller skattades inte under första inventeringstillfället, varken i 

Trollmosseskogen eller Rensjön. 

 

Statistiska analyser 

 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

Data från min studie i Trollmosseskogen och Rensjön analyserades tillsammans med tidigare 

insamlad data från Länsstyrelsen. Jag gjorde alla statistiska analyser i R version 3.3.2 (R Core 

Team 2016) med 95 % konfidensnivå. ANOVA för upprepande mätningar (repeated measures 

analysis of variance) med funktionen aov användes för att analysera data från Trollmosseskogen 

och Rensjön (Crawley 2007). Volym levande tall, totala volym levande träd (alla trädarter 

tillsammans), total volym stående döda träd, lågor och stubbarnas grundytor från tre 

uppföljningstillfällen analyserades. Data för stående döda träd, lågor och stubbar var inte 

normalfördelad och därför transformerade jag data (x1=10log(x+1)). Det fanns få stubbar i 

Rensjön och därför analyserades inte dessa (figur 11).    
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Viltbetets effekter i Vändleberget 

Jag beräknade antalet stammar per hektar i Vändleberget och andelen stammar med betesskador i 

procent för varje trädart. Shannon (SHDI) och Simpsons (SIDI) diversitetsindex beräknades för 

trädarter i varje provyta med formlerna: 

 

SHDI = 1 − ∑ 𝑝𝑖 × ln 𝑝𝑖
𝑁
𝑖=1  

 

SIDI = 1 − ∑ 𝑝𝑖 × 𝑝𝑖
𝑁
𝑖=1   

 

där N är antalet arter och pi är proportionen individer i populationen av arten i (Nagendra 2002). 

Jag använde båda diversitetsindexen eftersom Shannons index består av en log-funktion och 

lägger därför större vikt vid ovanliga arter än vad Simpsons index gör, som består av en 

exponentiell funktion. Simpsons index tar mer hänsyn till de dominanta och vanliga arterna 

(Nagendra 2002). Skillnader mellan det stängslade och ostängslade området vad gäller 
diversitetsindex och humuslagrets tjocklek analyserades med Wilcoxon rank sum test (Crawley 

2007). Jag analyserade den övergripande effekten av stängslet på de vanliga arternas (asp, björk, 

gran och tall) medelhöjd i varje provyta med MANOVA (multivariate analysis of variance). 

Stängslets effekt på varje enskild art analyserades med ANOVA (analysis of variance) (Crawley 

2007).  

 

För att jämföra resultaten i min studie med Skogsstyrelsens älgbetesinventeringar (Äbin) av träd i 

obrända ungskogar gjordes beräkningar enligt deras metod (Carlstedt & Kalén 2016, 

Skogsstyrelsen 2016b). Gran, tall, björk och asp i bestånd räknades med om de var över halvhöjd, 

det vill säga över halva medelhöjden av de två högsta antingen barr eller lövträden. Övriga arter 

räknades om stammarna var högre än tre dm (Carlstedt & Kalén 2016, Skogsstyrelsen 2016b).  

 

Resultat 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

 

Bestånd och ståndort 

Tall, björk och gran var de vanligaste levande trädarterna i Trollmosseskogen innan 

naturvårdsbränningen år 2007 (figur 2), men det fanns även ett fåtal gråalar (Alnus incana), 0,3 

m3 ha-1 i provyta 8. Vid första uppföljningen år 2013 efter bränning fanns det förutom tall och 

björk (figur 2) 0,03 m3 ha-1 klibbal (Alnus glutinosa) i provyta 8. Vid senare uppföljning år 2016 

fanns det tall och björk i de flesta bestånd och ståndortsprovytorna (figur 2). Det fanns även en 

låg volym gran i provyta 8 (figur 2) samt 0,17 m3 ha-1 gråal i provyta 8. Det var ingen signifikant 

skillnad i volym levande tall mellan år (F2,7 = 1,37, p = 0,286, ANOVA), inte heller någon 

skillnad i volym när alla trädarter analyserades tillsammans (F2,7 = 1,53, p = 0,25, ANOVA). 

Stamskador med kådflöde fanns på 21,3 % av de levande träden år 2013 och 4,7 % år 2016. Inga 

brandljud eller skiktdynor noterades.   
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Figur 2. Sammanlagd volym (m3 ha-1) levande träd i provyta 1-8 med radien 7 m i Trollmosseskogen, Dalarna. Figur 

a är tall, b gran och c björk. Mörkblå stapel år 2007 (innan bränning), ljusblå stapel år 2013 och rosa stapel år 2016. 

Notera olika skalor. 

 

Innan naturvårdsbränningen var tall den vanligaste arten i Rensjön år 2007 och därefter gran 

(figur 3), men det fanns även 0,07 m3 ha-1 björk i provyta 2 och 0,75 m3 ha-1 björk i provyta 8. 

Vid uppföljningarna år 2013 och år 2016 efter naturvårdsbränningen var tall den enda arten i 

provytorna (figur 3). Det var ingen signifikant skillnad i volym levande tall mellan år i Rensjön 

(F2,7 = 0,36, p = 0,71, ANOVA) och inte heller någon skillnad i volym när alla trädarter 

analyserades tillsammans (F2,7 = 0,36, p = 0,70, ANOVA). Stamskador fanns på 36,1 % av de 

levande träden år 2013 och 49,4 % år 2016. Det fanns brandljud på 2,41 % av träden år 2016. 

Inga skiktdynor noterades.   

 
Figur 3. Sammanlagd volym (m3 ha-1) levande träd i provyta 1-8 med radien 7 m i Rensjön, Dalarna. Figur a är tall och 

b gran. Mörkblå stapel år 2007 (innan bränning), ljusblå stapel år 2013 och rosa stapel år 2016. Notera olika skalor. 
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Median för talldiametern ökade i både Trollmosseskogen och Rensjön men antalet träd minskade 

till nästan 50 % (tabell 1). I Trollmosseskogen var maxdiametern för björk högst innan 

bränningen men medianen oförändrad, det fanns flest björkar år 2016 (tabell 1). Granarna har i 

princip försvunnit efter naturvårdsbränningarna förutom en i Trollmosseskogen (tabell 1).   

   
Tabell 1. Median (min och max) för levande träds diameter i cm och antalet träd (n). De olika trädarterna mättes i 

provytor med radien 7 m år 2007 (före bränning), 2013 och 2016 i Trollmosseskogen och Rensjön, Dalarna.       

 Trollmosseskogen   Rensjön   

Art 2007 2013 2016 2007 2013 2016 

Tall 10 (2 - 31),  

n = 136 

14 (2 - 29), 

n = 75 

14 (2 - 30), 

n = 69 

9 (2 - 42), 

n = 159 

14 (5 - 42), 

n = 97 

15 (5-42), 

n = 83 

Björk 2 (2 - 10),  

n = 22 

2(2), 

n = 18 

2 (2 - 3), 

n = 74 

2 (2 - 7), 

n = 4 

  

Gran 4 (2 - 13), 

n = 21 

 2 (2), 

n = 1 

4 (2 - 6), 

n = 9 

  

Gråal 2 (2), 

n = 9 

 2 (2), 

n = 5 

   

Klibbal  2 (2), 

n = 1 

    

 

I Trollmosseskogen ökade den totala volymen av stående döda träd signifikant efter 

naturvårdsbränningen när alla trädarter analyserades tillsammans (F2,7 = 9,8, p = 0,002, 

ANOVA). Skillnaden var framförallt för tall i provyta 4 där mortaliteten var hög (figur 4). 

Förutom tall och gran fanns det 0,2 m3 ha-1 död björk i provyta 6 innan naturvårdsbränningen år 

2007 som ökade efter bränningen till 1,74 m3 ha-1 år 2013 och till 1,75 m3 ha-1 år 2016. Det fanns 

även 0,03 m3 ha-1 död björk i provyta 8 år 2013. 

 
Figur 4. Sammanlagd volym (m3 ha-1) stående döda träd i provyta 1-8 med radien 7 m i Trollmosseskogen, Dalarna 

Figur a är tall och b gran. Svart stapel år 2007 (innan bränning), grå stapel år 2013 och grön stapel år 2016. Notera 

olika skalor.  

 

I Rensjön fanns framförallt stående döda tallar och granar men även björk, 0,49 m3 ha-1 år 2013 i 

provyta 8 och 0,07 m3 ha-1 i provyta 2 år 2016 (figur 5). Volymen av stående döda träd har ökat 

efter bränning för framförallt gran men även tall i provyta 3 (figur 5), men när stående döda tallar 
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och granar analyserades tillsammans var skillnaden inte signifikant (F2,7 = 2,7, p = 0,1, ANOVA). 

Med fler provytor är det möjligt att en skillnad i volymen hade setts före och efter bränningen. 

 
Figur 5. Sammanlagd volym (m3 ha-1) stående döda träd i provyta 1-8 med radien 7 m i Rensjön, Dalarna. Figur a är 

tall och b gran. Svart stapel år 2007 (innan bränning), grå stapel år 2013 och grön stapel år 2016. Notera olika skalor. 

 

Nyetablering 

I Trollmosseskogen fanns det inga småplantor år 2007, före naturvårdsbränningen. Efter bränning 

år 2013 hade ett stort antal björkar etablerats, som sedan minskade i antal år 2016 (figur 6). Vid 

min uppföljning år 2016 hade ytterligare tre arter etablerats som inte fanns tidigare (figur 6). Av 

plantorna i Trollmosseskogen var björk arten med flest betesskador år 2016 (tabell 2). I Rensjön 

efter bränningen hade inga plantor etablerats år 2013, vid den senare uppföljningen år 2016 hade 

en ny art etablerats och antal björk- och tallplantor ökat (figur 7). Ett fåtal björk och tall var 

betesskadade år 2016 i Rensjön (tabell 2). 

 

Figur 6. Sammanlagt antal småplantor per hektar av olika trädarter med standardfel i 40 provytor med radien 1,78 m 

i Trollmosseskogen, Dalarna. Grå stapel är år 2013 och blå stapel år 2016. Det fanns inga plantor innan bränning år 

2007.   
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Figur 7. Sammanlagt antal småplantor per hektar av olika trädarter med standardfel i 40 provytor med radien 1,78 m 

i Rensjön, Dalarna. Svart stapel är år 2007, innan bränning och blå stapel år 2016. Det fanns inga plantor år 2013.  

 
 Tabell 2. Antal betesskador per hektar med standardfel år 2013 och år 2016 i Trollmosseskogen samt år 2007 (innan 

bränning) och år 2016 i Rensjön, Dalarna. Trädplantorna mättes i provytor med radien 1,78 m.  

 Trollmosseskogen  Rensjön  

Art 2013 2016 2007 2016 

Sälg 50    

Björk  325 (27,8) 25 25 

Tall  150 (16,3)  25 

Övriga salixarter  75 (16,3)   

 

Substratinventering 

Volym tall- och granlågor ökade signifikant efter naturvårdsbränningen i Trollmosseskogen när 

båda arterna analyserades tillsammans (F2,7 = 33,5, p = 4,6-6, ANOVA). Volymen tallågor ökade 

markant i alla provytor, medan gran ökade mest i provyta 6 (figur 8). Det var även en signifikant 

ökning av tallstubbars grundytor (m2 ha-1) efter bränningen (F2,7 = 6,82, p = 0,009, ANOVA). 

Tallstubbar fanns i två provytor före bränningen som ökade till sex av totalt åtta provytor efter 

naturvårdsbränningen, ökningen var högst mellan år 2013 och år 2016 (figur 9).  

 
Figur 8. Sammanlagd volym (m3 ha-1) lågor i provyta 1-8 med radien 15 m i Trollmosseskogen, Dalarna. Figur a är 

tall och b gran. Svart stapel år 2007 (innan bränning), grå stapel år 2013 och grön stapel år 2016. Notera olika skalor. 
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Figur 9. Sammanlagda grundytor (m2 ha-1) stubbar i provyta 1-8 med radien 15 m i Trollmosseskogen, Dalarna. 

Figur a är tall. Svart stapel år 2007 (innan bränning), grå stapel år 2013 och grön stapel år 2016.  

 

Det fanns tallågor och även ett fåtal lågor av björk i Rensjön, 2,33 m3 ha-1 i provyta 2 år 2013 

som minskade till 1,94 m3 ha-1 i provyta 2 år 2016. Volym lågor ökade signifikant efter 

naturvårdsbränningen när tall och björk analyserades tillsammans (F2,7 = 10,2, p = 0,0018, 

ANOVA). Volymen ökade i alla provytor efter bränningen (figur 10). I Rensjön fanns tallstubbar 

i sex av åtta provytor år 2008 som minskade efter bränning till en provyta (figur 11). Det fanns 

även 0,59 m2 ha-1 björkstubbar (grundyta) i provyta 2 år 2008.    

 
Figur 10. Sammanlagd volym (m3 ha-1) lågor i provyta 1-8 med radien 15 m i Rensjön, Dalarna. Figur a är tall. Svart 

stapel år 2008 (innan bränning), grå stapel år 2013 och grön stapel år 2016 

 
Figur 11. Sammanlagda grundytor (m2 ha-1) stubbar i provyta 1-8 med radien 15 m i Rensjön, Dalarna. Figur a är tall. 

Svart stapel år 2008 (innan bränning), grå stapel år 2013 och grön stapel år 2016. 
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Viltbetets effekter i Vändleberget 

I det stängslade området fanns nio trädarter; gran, björk, asp, tall, rönn, sälg, en, gråal och lind. 

Utanför det stängslade området fanns sex trädarter; gran, björk, asp, tall, rönn och sälg (tabell 3). 

Shannons diversitetsindex var 2,76 (SE = 0,19, n = 20) i det stängslade området och 3,19 (SE = 

0,13, n = 20) i kontrollgruppen. Simpsons diversitetsindex var 0,9 (SE = 0,03, n = 20) innanför 

stängslet och 0,95 (SE = 0,007, n = 20) i kontrollgruppen. Enligt Wilcoxon rank sum test var det 

ingen signifikant skillnad varken för Shannon (df = 38, w = 249, p = 0,19) eller Simpson (df = 

38, w = 252, p = 0,17).  

 

Det var ingen övergripande signifikant effekt av stängslet på trädens medelhöjd (Pillai = 0,13, 

F1,38 = 1,31, p = 0,28, MANOVA). Asp, björk, sälg och tall var samtliga högre i det stängslade 

området, men en ANOVA för varje trädart visade att den enda arten där en tendens till effekt av 

stängslet kunde påvisas var asp (F1,38 = 3,36, p = 0,075). Björk (F1,38 = 0,23, p = 0,63), gran (F1,38 

= 0,03, p = 0,86) och tall (F1,38 = 2,3, p = 0,14). Viltet hade betat på 20,6 % av lövträden och 11,2 

% av alla träden innanför stängslet (tabell 3). I kontrollgruppen var 70,2 % av lövträden och 40,2 

% av alla träden betade av vilt (tabell 3). Högsta beteshöjden var 230 cm (tabell 3). 

 

Medelvärdet för humuslagrets tjocklek var 11,7 cm (SE = 1,6, n = 20) i det stängslade området 

och 11,4 cm (SE = 0,92, n = 20) i kontrollgruppen. Ett Wilcoxon rank sum test visade att det inte 

fanns någon skillnad i humuslagrets tjocklek mellan områdena (df = 38, w = 221,5, p = 0,57 

Wilcoxon). Humuslagret påverkades inte av viltbetet i den här studien. 
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Tabell 3. Resultatredovisning för det stängslade och ostängslade området i Vändleberget, Dalarna, data från år 2016. SE är standardfel.  

 Stängslat område    Ostängslat område    

Art 

 

 

Antal 

stammar 

per ha 

 

 

Andel 

stammar med 

betesskador 

(%) 

Trädmedel

-höjd i cm 

med SE (n) 

Trädhöjd 

min och 

max (cm) 

Högsta 

beteshöjd 

(cm) 

Antal 

stammar 

per ha 

 

 

Andel 

stammar med 

betesskador 

(%) 

Trädmedel

-höjd i cm 

med SE (n) 

Trädhöjd 

min och max 

(cm) 

Högsta 

beteshöjd 

(cm) 

Gran 8100 0 47 ± 3,5 

(162) 

4 – 383 - 12600 3,6 49 ± 2,1 

(252) 

2 – 323 56 

Björk 7800 4,5 188 ± 10,3 

(156) 

7 – 400 188 13150 64,3 175 ± 6,3 

(263) 

2 – 400 230 

Asp 4650 45,2 251 ± 14,3 

(93) 

12 – 400 204 3450 91,3 107 ± 6,9 

(69) 

14 – 370 200 

Tall 3200 1,6 128 ± 12,2 

(64)  

3 – 330 120 4650 29 73 ± 7,5 

(93) 

2 – 370 160 

Rönn 300 16,7 79 ± 12,5   

(6) 

44 – 125 53 150 66,7 115 ± 39 

(3) 

59 – 191 80 

Sälg 250 60 313 ± 35,5 

(5) 

200 – 400 220 350 85,7 183 ± 41,3 

(7) 

60 – 330 197 

En 50 0 37 ± 0       

(1) 

37 - - - - - - 

Gråal 50 100 159 ± 0     

(1) 

159 60 - - - - - 

Lind 50 0 50 ± 0       

(1) 

50 - - - - - - 

Totalt 

alla 

24450 11,2 145 ± 5,9 

(489) 

3 – 400 220 34350 40,2 108 ± 3,6 

(687) 

2 – 400 230 

Totalt 

lövträd  

13100 20,6 210 ± 8,4 

(262) 

7 – 400 220 17100 70,2 161 ± 5,3 

(342) 

2 – 400 230 
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Diskussion 

Långsiktig uppföljning i Trollmosseskogen och Rensjön 

 

Bestånd och ståndort 

Naturvårdsbränningarna i Trollmosseskogen och Rensjön resulterade bland annat i den 

eftersträvade ökningen av volymen död ved (förutom trädstubbar i Rensjön). Trots detta så 

förändrades inte volymen av levande träd i provytor (figur 2 och 3). Enligt Sidoroff et al. (2007) 

så sjunker mortaliteten med ökande träddiameter (7- 9 cm diameter: mortalitet 20 %, > 15 cm: 5 

%, > 21 cm: 0 %) under lågintensiva bränder. Innan bränningen iscensattes var median (min-

max) diametern 10 (2-31) cm för tall i Trollmosseskogen och 9 (2-42) cm i Rensjön (tabell 1). 

Bränderna i Trollmosseskogen och Rensjön hölls relativt lågintensiva och storleksfördelningen 

bland tallarna kan alltså förklara varför så många träd överlevde. Vad som förvånar är den, för 

vissa provytor (1 och 7 i Trollmosseskogen och 1, 5 och 8 i Rensjön) stora skillnaden i volym 

levande träd mellan åren. Det är dock knappast så att mortaliteten minskat i dessa provytor utan 

skillnaderna beror förmodligen på att olika personer har inventerat och gjort mätningarna på olika 

sätt. Detta visar på den stora betydelse det har att använda noggrant fastställda protokoll 

(inklusive dokumentering) (Sandström et al. 2017). Det bör exempelvis framgå huruvida träd 

som ligger på gränsen till att vara utanför provytan skall mätas eller ej. Just så var fallet i de ovan 

nämnda provytorna. 

 

Brandljud och stamskador 

I naturreservatet Rensjön har eftersträvade stamskador med kådflöde (36,1 % av träden år 2013 

och 49,4 % år 2016) och ett fåtal brandljud (2,41 % av träden år 2016) bildats på de levande 

träden efter naturvårdsbränningen. Till skillnad mot Rensjön minskade antalet stamskador med 

tiden i Trollmosseskogen och jag noterade inga brandljud (21,3 % stamskador år 2013 och 4,7 % 

år 2016). Det låga antalet stamskador och brandljud år 2016 beror antagligen på att träden 

återhämtat sig efter branden eller att några av de skadade träden dött. För att strukturer som 

brandljud ska bildas på levande träd, framförallt tall, krävs en relativt intensiv brand med höga 

temperaturer (Granström 1991b, Sidoroff et al. 2007), detta var inte fallet varken i 

Trollmosseskogen eller Rensjön. Om temperaturen är för hög riskerar dock träden att dö 

(Granström 1991b, Sidoroff et al. 2007). Innan naturvårdsbränningen genomförs kan ytterligare 

åtgärder göras för att fler stamskador och brandljud ska bildas, till exempel randbarkning av träd 

(breda långa ränder på stammen avbarkas) (Nilsson 2005).   

 

Nyetablering 

I Trollmosseskogen har mångfalden och förekomsten av lövträdplantor ökat som förväntat efter 

naturvårdsbränningen (figur 6), men det fanns betydligt färre plantor per hekar i Rensjön än i 

Trollmosseskogen (figur 6 och 7). Skillnaden i tiden efter bränningarna (Rensjön brändes år 2012 

och Trollmosseskogen år 2007), lägre brandintensitet samt dåligt bränningsdjup i Rensjön kan 

förklara skillnaden i antalet plantor mellan områdena (Länsstyrelsen 2015). När det brinner djupt 

ner i marken bildas ett bra groningssubstrat för frön. Stora delar av de äldre trädens rötter dör ofta 

vid bränder vilket gör att rotkonkurrensen minskar och plantornas tillväxt gynnas (Smirnova et 

al. 2008, Granström 1991b) 
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Substratinventering 

I Trollmosseskogen och Rensjön ökade volymen lågor som eftersträvat efter 

naturvårdsbränningarna i flera av provytorna mellan år 2007-2013 och även år 2013-2016 (figur 

8 och 10). Jag tolkar detta som att förändringar sker i bränningsområden även en längre tid efter 

bränningar. Antalet trädstubbar ökade som förväntat efter naturvårdsbränningen i 

Trollmosseskogen (figur 9), till skillnad mot Rensjön där stubbarna som fanns i området innan 

bränningen brann upp (figur 11). Det är vanligt att död ved som finns i skogen innan 

naturvårdsbränning konsumeras av elden, men den totala volymen död ved brukar likväl öka efter 

bränning (Eriksson et al. 2013), vilket också hände i Rensjön. Ytterligare åtgärder som kan vidtas 

för att öka volymen död, bränd ved är att avverka träd innan naturvårdsbränningar och låta dem 

ligga kvar på marken under bränningen (Hekkala et al. 2016). För att undvika att lågor, stubbar 

och andra värdefulla substrat brinner upp kan mossa och annat brännbart material avlägsnas från 

substratet. Substratet kan sedan vattnas före bränningen (Länsstyrelsen 2015). Äldre lågor och 

stubbar utan bark är svåra att artbestämma i fält och därför bör dessa artuppgifter betraktas som 

osäkra i min studie.  

 

Bränningsprocessen och uppföljningsmetoden 

Förhållandena under bränningsdagen (till exempel luftfuktighet och lufttemperatur) och mängden 

tillgängligt bränsle avgör hur skogen påverkas av naturvårdsbränningen (Granström 1991b, Ryan 

2002). En svårighet med naturvårdsbränningar kan vara att avgöra när det är tillräckligt torrt i 

naturen så att det bildas höga brandtemperaturer och bränns djupt ner i marken. När det är för 

torrt är risken att elden sprids okontrollerat och brandbarriärer försvagas (Granström 2001). För 

att öka kunskapen om hur olika skogar påverkas och förändras efter naturvårdsbränningar är 

uppföljningar viktiga att göra. Nedan listar jag synpunkter/förslag på uppföljningsmetoden: 

 GPS-koordinater ska alltid tas vid varje provyta för att göra det möjligt att återfinna 

provytorna på ett effektivt sätt. De blåa färgmarkeringarna ska vara placerade på träd och 

stenar på ett sätt som gör att vegetation inte kan täcka dem. Om flera uppföljningar är 

planerade att utföras bör färgen förbättras vid varje uppföljningstillfälle (färgen 

försvinner efter några år). Trots att färgmarkeringarna är synliga kan metallpinnen vara 

svår att hitta i tät vegetation, ett alternativ för att undgå problemet är att måla 

metallpinnen i en stark färg.     

 Metodbeskrivningen för långsiktig uppföljning är relativt omfattande och metodiken är 

tidskrävande. Misstag som påverkar resultaten betydande kan lätt göras. Förslagsvis bör 

alltid två personer tillsammans göra uppföljningen. Om ingen av personerna använt 

uppföljningsmetoden tidigare är det lämpligt att en person med erfarenhet introducera 

metoden ute i fält. 

 Metoden bör kunna förenklas och beskrivas tydligare på vissa ställen, till exempel lågors 

nedbrytningsgrad som enligt anvisningarna skall bedömas med en femgradig skala. Att 

uppskatta nedbrytningsgraden i fält är svårt att göra utan tydligare anvisningar eller 

verktyg. Nedbrytningsgraden kan förslagsvis förenklas genom att indelas i tre grader 
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istället för fem. Om en avståndsmätare används krävs det att mätaren hanteras på samma 

sätt vid varje uppföljningstillfälle så att samtliga träd i provytan mäts in.      

 Formhöjdsfunktionerna som används vid volymberäkningarna är utformade efter 

provträd från riksskogstaxeringen, där trädens höjd mäts från roten upp till tio cm i 

toppdiameter (Inst. f. skoglig resurshushållning & Inst. f. mark och miljö 2011). I den 

långsiktiga uppföljningen ska därför lågors längd mätas från roten till toppdiametern tio 

cm och inte till fem cm som det står i metodbeskrivningen (Kellner 2008). Om lågan är 

smalare än tio cm i toppen mäts den delen inte in.  

 I den långsiktiga uppföljningen mäts inte de stående trädens höjd, istället används 

formhöjdsfunktioner för att beräkna trädens höjd och volym (Söderberg 1992). Jag 

föreslår att en höjdmätare används för att mäta trädens höjd i fält (Haglöf 2017). Det 

skulle ge ett mer exakt resultat än vad formhöjdsfunktionerna gör. Funktionerna är inte 

heller helt lätta att använda och relativt tidskrävande om man inte har tidigare 

erfarenheter. 

 

Viltbetets effekter i Vändleberget 

 

Träddiversitet 

I naturreservatet Vändleberget, som stängslades efter naturvårdsbränning, påvisades ingen 

signifikant skillnad i diversitetsindex (både Shannon och Simpsons index) innanför och utanför 

det stängslade området. Jag noterade tre arter; lind, gråal och en, innanför stängslet i 

Vändleberget som inte fanns utanför stängslet. Arterna tyder på att mångfalden är något högre 

inom det stängslade området, men de förekom i en mycket liten mängd (50 stammar per ha), 

vilket kan göra att diversitetsindexen inte påverkades avsevärt av arterna. I en studie med 

inhägnade områden utförd av Holmen Skog & SLU (2016) gynnades framförallt lövträdens 

höjdtillväxt av hägnet och i mindre grad mångfalden och antalet individer (med undantag för 

björk). Studien överensstämmer med resultatet i min studie. Trädens mångfald är förmodligen 

något högre inom det stängslade området i min studie men skillnaden är inte signifikant. Om 

ytterligare några år är det möjligt att träddiversiteten kommer vara högre inom det stängslade 

området. Det bör nämnas att provytorna innanför stängslet i Vändleberget var placerade längre 

ifrån varandra än vad provytorna utanför stängslet var. Det kan göra att det fanns mer variation i 

det stängslade området. 

 
Stamtäthet  

Antalet stammar per ha i Vändleberget var högre än förväntat (tabell 3 och 4). Naturreservatet, 

både inom och utom det stängslade området, hade betydligt fler stammar per ha av RASE (rönn, 

asp, sälg, ek) än i många andra ungskogar i Dalarna (tabell 4) (Skogsstyrelsen 2016a). 

Skogsstyrelsen gör årligen älgbetesinventeringar (Äbin) av obrända ungskogar (Carlstedt & 

Kalén 2016, Skogsstyrelsen 2016b). Äbin i Dalarna år 2016 visade att det fanns i genomsnitt 37 

stammar per ha av RASE och andra trädarter (tabell 4) (Skogsstyrelsen 2016a). I det stängslade 

området i Vändleberget fanns det förutom gran, tall och björk, sex andra trädarter (tabell 3). Av 

de andra arterna fanns det 700 stammar per ha i det stängslade området och 500 stammar per ha 



20 
 

utanför stängslet (exklusive asp) (tabell 4), beräknat enligt Skogsstyrelsens metod (Carlstedt & 

Kalén 2016, Skogsstyrelsen 2016b). Det fanns alltså betydligt fler lövträd i Vändleberget än i 

resten av Dalarna. Bara de mest konkurrenskraftiga träden kommer att kunna växa sig stora 

(normalt 400-1200 träd per ha) (Bergquist & Kalén 2016). Att gå in och selektivt röja bort gran i 

Vändleberget, som var arten med högst antal stammar per ha (tabell 3), samt utglesning av 

lövträd, framförallt björk skulle öka ljusinsläppet och gynna tillväxten av lövträden 

(Länsstyrelsen Dalarnas län 2009, Nilsson 2005). 

 

Viltbete 

Lövträden utanför stängslet i Vändleberget har betats mer av vilt än i Äbin-data för resten av 

Dalarna (tabell 4). Ungefär 46 % RASE och andra trädarter var viltskadade i hela Dalarna enligt 

resultaten från Äbin (Skogsstyrelsen 2016a). Detta är märkbart mindre än i min studie där 

området utanför stängslet i Vändleberget var 80 % betat (beräknat enligt Skogsstyrelsens metod). 

Innanför stängslet var 36 % av lövträden betade (tabell 4). Även björk och tall hade betats 

betydligt mer av vilt i Vändleberget än i resten av Dalarna. Det går dock inte att fullt ut jämföra 

betesskadorna i Äbin med Vändleberget, i Äbin inventerades endast betesskador på 

produktionsstammar (stammar som förväntas stå kvar efter röjning) och i Vändleberget 

inventerades alla träd (Skogsstyrelsen 2016a).    

 
Tabell 4. Resultatredovisning från älgbetesinventering (Äbin) i Dalarna år 2015/2016 och stängslade/ostängslade 

(kontroll) områdena i Vändleberget. Produktionsstammar är träd som förväntas stå kvar efter röjning (Skogsstyrelsen 

2016a). 

 Äbin   Stängslat område Ostängslat område 

Trädart Stammar 

per 

hektar  

Produktions-

stammar per 

hektar 

Andel 

produktions-

stammar med 

betesskador 

(%) 

Stammar 

per hektar 

Stammar 

med 

betesskador 

(%) 

Stammar 

per hektar 

Stammar 

med 

betesskador 

(%) 

Tall 1499 1203 30 900 - 300 83 

Gran  583 493 2 150 - 100 - 

Björk 1695 239 37 3300 6 5250 79 

Contorta  6 6 0 - 0 - 

Asp i 

bestånd 

0   2900 48 300 100 

RASE och 

andra arter 

37 10 46 700 36 500  80 

 
Syftet med stängslet i Vändleberget är att minska betestrycket på lövträden enligt beslut fattat av 

landshövding Ingrid Dahlberg (Länsstyrelsen Dalarnas län 2009). Uppföljning av skötselmålen i 

Vändleberget ska ske årligen av förvaltaren (Länsstyrelsen Dalarnas län 2009). Enligt Fredrik 

Lundin, länsstyrelsen Dalarna, har stängslet inspekterats minst en gång men oftast två gånger per 

år (vår och höst), särskilt efter stormar. Länsstyrelsen har vidtagit åtgärder om stängslet skadats 

av till exempel träd som ramlat över stängslet (F. Lundin pers. komm.). Min studie sommaren 
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2016 i Vändleberget visade att 20,6 % av lövträden hade betats av vilt innanför stängslet och 70,2 

% utanför (tabell 3). Viltet hade alltså tagit sig igenom stängslet. I beslutet fattat av 

landshövdingen om Vändleberget framgår det att stängslet ska minska betestrycket vilket betyder 

att meningen inte är att allt viltbete ska förhindras (Länsstyrelsen Dalarnas län 2009). Men även 

viltbete i en liten utsträckning kan göra att trädens höjdtillväxt minskar (Speed et al. 2011, 2013). 

På längre sikt är det troligt att de, för viltet, välsmakande lövträden (RASE), trots att de överlevt 

betestrycket, ersätts av mindre välsmakande trädarter därför att även om de överlever viltbete så 

sker det på bekostnad av en minskad reproduktion (Cromsigt & Kuijper 2011). För att ytterligare 

gynna lövträdens mångfald och tillväxt i det stängslade området kan tillsyn av stängslet behöva 

göras mer än en till två gånger per år. Viltbete är dock bara en faktor av flera (till exempel 

avverkning och markegenskaper) som påverkar trädens mångfald och tillväxt (Cromsigt & 

Kuijper 2011, Den Herder et al. 2009). 

 

Trädens höjd 

Förmodligen har träden en högre höjd som eftersträvats inom det stängslade området i 

Vändleberget. Asp, björk, tall och sälg var högre i det stängslade området (tabell 3), men asp var 

den enda arten med en tendens till effekt av stängslet när arterna analyserades var för sig. Det var 

ingen signifikant effekt av stängslet på trädens höjd när alla arterna analyserades tillsammans. 

Stängslet gör att lövträden betas i en mindre omfattning och därmed gynnas deras höjdtillväxt, ett 

resultat som setts i andra studier (Abrams & Johnson 2012, Leonardsson et al. 2015). Om 

ytterligare några är det möjligt att skillnaden i trädens höjd är större mellan det stängslade och 

ostängslade området i Vändleberget.  

 

Är lövträden tillräckligt höga så att stängslet kan tas ner? 

Att avgöra när stängslet kan tas ner i Vändleberget är inte helt okomplicerat. I min studie skiljde 

sig höjden mellan olika trädarter, variationen mellan träden var stor och stamtätheten hög (tabell 

3). Länsstyrelsens mål med Vändleberget är att gynna föryngringen och mångfalden av lövträd 

(Länsstyrelsen Dalarnas län 2009), därför bör man ta hänsyn till alla trädarter när det bestäms att 

stängslet ska tas ner. Lind (Tilia cordata), gråal, samt en (Juniperus communis) var väldigt 

ovanliga arter och jag noterade endast en individ i området med stängsel. Rönn och sälg var något 

vanligare arter (tabell 3). Att säga något om höjd på artnivå med en individ mätt är inte 

trovärdigt. Trädens höjd i det stängslade området i Vändleberget varierade från 4 cm till 400 cm. 

Medelhöjden för alla träd var 145 cm (SE 5,9) och för lövträd 210 cm (SE 8,4) (tabell 3). I min 

studie var den högsta beteshöjden 230 cm (tabell 3). Enligt länsstyrelsens beslut om Vändleberget 

ska stängslet tas ner när lövträden är ungefär fyra meter höga (Länsstyrelsen Dalarnas län 2009). 

Flera studier styrker detta, hjortdjur kan inte allvarligt skada träd genom att äta toppen av trädet 

eller bryta av stammen när trädet är > 3 meter hög (Den Herder et al. 2009, Edenius et al. 2011, 

Edenius & Ericsson 2015). Mina resultat tyder på att träden i Vändleberget inte är tillräckligt 

höga än och stängslet bör stå kvar ytterligare några år.   
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Slutsats 

Flera av de förväntade effekterna av naturvårdsbränningarna i Trollmosseskogen, Rensjön och 

Vändleberget har uppnåtts. Volymen död ved har ökat i Trollmosseskogen och Rensjön efter 

naturvårdsbränningarna. I Rensjön hade 49,4 % av träden stamskador år 2016 och 2,41 % av 

träden brandljud, till skillnad mot Trollmosseskogen där 4,7 % hade stamskador år 2016. För att 

fler tallar ska stamskadas kan ett alternativ vara att randbarka några av träden innan 

naturvårdsbränningar (Nilsson 2005). Efter bränningen i Trollmosseskogen fanns det fem 

trädarter som inte fanns innan bränningen och även ett större antal plantor. I Rensjön fanns en art 

mer än innan naturvårdsbränningen och fler plantor.  

 

Inom det stängslade området i Vändleberget var trädens mångfald och höjd förmodligen högre än 

utanför stängslet, men resultatet var inte signifikant. Om ytterligare några år är det möjligt att en 

större skillnad kan ses mellan områdena i Vändleberget. Träden växer mycket tätt i Vändleberget 

och därför föreslår jag att en röjning utförs. Gran och vissa triviala lövträd, framförallt björk kan 

tas bort för att gynna övriga lövträdarter. Efter röjningen ska de kvarstående träden växa till 

ungefär fyra meters höjd innan stängslet kan tas ner. 
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Bilaga 1 

Långsiktig uppföljning efter naturvårdsbränning enligt länsstyrelsens metod (Kellner 

2008). 

 

Bestånd och ståndort 

Alla stående träd som var ≥ 4 cm i diameter i brösthöjd (130 cm) klavade jag i en cirkelprovyta 

med radien sju meter, metallpinnen i provytans mitt (A, figur 1). Träd som var högre än brösthöjd 

och med diameter < 4 cm antecknade jag som 2 cm. Buskar med rak stam och > 50 mm i 

brösthöjd mättes. Jag placerade klaven som mätte trädens diameter så att linjalen riktades mot 

provytans centrum och närmast mindre hela cm angavs. Stubbskott räknades som träd, träd med 

två stammar antecknades som två träd om trädet delade sig under brösthöjd. Jag mätte följande 

variabler: trädart, status (levande/ död), diameter, stamskador med kådflöde, brandljud och 

skiktdyna (antal fruktkroppar på trädstammen). 

 

Nyetablering  

Jag räknade och mätte höjden på trädplantor (< 130 cm i höjd) i 5 cirkelprovytor med radien 1,78 

m. En provyta placerades med metallpinnen i centrum, de andra provytorna 15 m från 

metallpinnen i alla 4 väderstreck (B, figur 1). Plantorna delades in i höjdklasserna 0 – 0,9 dm, 1 – 

4,9 dm, 5 – 12,9 dm. Jag antecknade om plantorna betats av vilt senaste året. 

 

Substratinventering   

Inventering av död ved utfördes i en provyta med radien 15 m, metallpinnen i centrum (C, figur 

1). Liggande lågor (döda träd) mätte jag om basen låg innanför provytan med en centimeters 

noggrannhet, avrundat nedåt. Jag inventerade fyra substrat-klasser: 

1. Lågor. Döda liggande träd med bas över 10 cm och som inte stödjer mot andra stående 

träd. Grenar som var > 10 cm mättes även. Träd som knäckts och låg i bitar adderades till 

varandra om bitarna låg max en meter ifrån varandra, ursprungliga längden, basen och 

toppen mättes.  

2. Högstubbar. Stubbar som saknade minst en tredjedel av ursprungliga trädet. De var över 

50 cm höga och minst 15 cm diameter i brottet, eller i brösthöjd om stubben var högre än 

brösthöjd. 

3. Avverkningsstubbar. Stubbar som var ≤ 50 cm höga och ≥ 40 cm diameter i snittytan.    

4. Levande högstubbar. Som högstubbar fast endast för ädellövträd som hade levande gren. 

 

Vid substratinventeringen mätte jag: 

 Basdiameter. Diameter för högstubbar och avverkningsstubbar mättes endast vid brott 

eller skärytan. Högstubbar högre än 130 cm mättes i brösthöjd.  

 Toppdiameter. Träds toppar med diametern mindre än 5 cm mättes inte in, antecknades 

som 5 cm.   

 Längd/höjd. Höjden för höga stubbar uppskattades.  

 Nedbrytningsgrad i 5 klasser: ≤ 10 %, 10-25 %, 25-50%, 50-75%, 75-100 % av lågans 

ursprungliga storlek saknades eller var mjuk ved (en hård mitt kunde finnas).    

 Bränd (sotad) eller obränd.    


