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Sammanfattning 
Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under 
skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att 
analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i 
brandområdena. I analysen och kartläggningen användes Naturvårdsverkets öppna Nationella 
Marktäckedata tillsammans med Skogsstyrelsens dataset Ungefärligt brandområde. 
Marktäckedata är uppbyggd av olika klasser och representerar olika typer av information, 
exempelvis dominerande vegetationstyp. Genom arbetet i GIS togs det fram kartor över 
brandområdenas marktäckedata samt cirkeldiagram och tabeller med vegetationsfördelningar. 
Dessa analyserades för att hitta trender i vegetationens fördelning som förklarar 
skogsbrändernas spridning.  
 
Efter analysen kunde slutsatsen dras att det framförallt var barrskog som brann, där 
vegetationstypen tallskog utgjorde den största andelen. Samtidigt stod lövskog för en mycket 
liten del av vegetationsfördelningen i de sex största bränderna. Eftersom det generellt var lite 
lövskog i områdena kring skogsbränderna var det svårt att dra slutsatser kring huruvida 
lövskog är brandhämmande. Våtmarker verkar i vissa fall hindrat brandspridning men brann 
även de när det var torrt och varmt. I det initiala skedet i brandförloppet dominerade tallskog 
och temporärt ej skog såsom kalhyggen eller stormfällda områden, medan andra 
vegetationstyper involverades allt eftersom bränderna tog fart och spred sig. 
 
  

 



 

Begreppslista 
 

● Undervegetation - “ i en skog eller buskmark allt som växer på marken under träden 
eller buskarna, alltså ris (dvärgbuskar), örter och stråväxter, mossor och lavar, ev. 
också svampar” (Nationalencyklopedin u. å.). 

● Brandgata - “Område i skog som frilagts för att hejda skogsbrand” 
(Nationalencyklopedin u. å.). 

● Ortofoto - “Bild av marken som har framställts genom omprojicering av en flygbild så 
att hela bildytan har samma skala” (Nationalencyklopedin u. å.). 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Under sommaren 2018 härjade många skogsbränder i Sverige. Skogsbrändernas utbredning 
påverkas starkt av väder, klimat och vegetation. Det var varmt och torrt under våren 2018 och 
dessa förhållanden fortsatte under sommaren. Detta innebar att brandrisken var stor då 
vegetationen var lättantändlig under en lång period. På grund av den globala uppvärmningen 
förväntas extremt väder med hög värme och torra perioder bli vanligare vilket leder till ökad 
risk för skogsbränder. För att förhindra omfattande bränder i framtiden är det viktigt att veta 
vilken typ av vegetation som har brunnit och hur bränderna spreds. Generellt fungerar 
våtmarker, vatten och lövskog som begränsande faktorer för skogsbränder medan barrskog 
med lavrik undervegetation har hög brandspridningshastighet. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har som uppdrag att ansvara för beredskapen kring 
skogsbränder i Sverige och har därför beställt projektet att analysera vilken typ av vegetation 
som brann under skogsbränderna 2018. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som har brunnit 
under skogsbränderna sommaren 2018.  
 
1.3 Mål 

● Undersöka vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna 2018. 
● Identifiera och analysera faktorer som kan påverka brandspridning. 

 
1.4 Frågeställningar 

● Vilken typ av vegetation brann under skogsbränderna sommaren 2018? 
● Vilka faktorer kan påverka brandspridning?  
● Påvisas en tydlig skillnad för brandspridning i skogar med mer lövträd och våtmarker 

jämfört med skogar med enbart barrträd?  
● Påverkades de brandbegränsande egenskaperna hos lövskog och våtmark av den 

varma och torra sommaren 2018? 
 

1.5 Avgränsningar 
● Endast bränder med en utbredning större än 50 hektar behandlas enskilt, där de sex 

största bränderna analyseras mer ingående.  
● Ingen hänsyn tas till vegetationstäthet, vegetationshöjd och topografi.  
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2. Teori 
Varje år brinner cirka 2,5 miljoner hektar skog i världen (Sveriges Television 2019). 
Omfattningen av bränderna kan bli stor eftersom de ytterst sällan begränsas av syrehalt och 
bränsle (Granström 2005). Brandintensiteten påverkas bland annat av bränslebäddens 
uppdelning, fukthalt i mark och vegetation, vindhastighet, topografi och brandtyp (Arnell et 
al.  2002). Det finns risk för skogsbrand under merparten av vegetationssäsongen, dock är det 
störst sannolikhet för brand i slutet av säsongen då humus i jorden ofta torkat upp (Arnell et 
al.  2002). 
 
2.1 Brandtyper 
De tre olika brandtyper som brukar omnämnas vid skogsbrand är kronbrand, ytbrand och 
jordbrand.  
 
2.1.1 Kronbrand 
Kronbrand sker främst i barrskog och drivs av torrt bränsle i trädkronorna men får sin 
grundstyrka från marknära bränslen, exempelvis mindre träd och buskar (Granström 2005). 
Branden sprids genom att gnistor och flammor transporteras med vinden, ibland upp till flera 
hundra meter, och spridningen sker främst i V-form (Arnell et al.  2002). Starka vindar är 
alltså en förutsättning för att kronbrand ska kunna bildas och spridas (Granström 2005). 
 
2.1.2 Ytbrand 
Ytbrand använder sig av bland annat finbränsle som till exempel mossa, förna och bärris på 
marken men också av övrig undervegetation och träd (Granström 2005). Om lågorna når upp 
till grenarna och därefter sprider sig vertikalt kan det leda till kronbrand (Granström 2005). 
En skogsbrand varierar ofta mellan intensiv ytbrand och kronbrand beroende på vindstyrkan 
(Granström 2005). 
 
2.1.3 Jordbrand 
Jordbrand, även kallad glödbrand, drivs av bränslen i marken såsom murket trä, humus och 
torv (Granström 2005). Branden rör sig sakta genom det organiska materialet vilket torkar 
upp bränslet framför det glödande området (Granström 2005). Detta leder till att glöden kan 
sprida sig till något fuktigare material än vad som initialt kan börja brinna vid exempelvis 
ytbrand (Granström 2005). Jordbrand brinner ofta självständigt från yt- och kronbränder och 
uppkommer ofta några timmar efter att brandfronten passerat (Ryan 2002).  
 
2.2 Vegetationens betydelse för brandspridning 
Vegetationen har en betydande roll för hur en brand sprider sig och det är främst mängden 
vatten i marken och vegetationen som är avgörande (Granström 2005; SLU 2018). Även 
strukturen hos vegetationen är en viktig faktor för brandens utveckling.  
 
2.2.1 Barrskog  
Drygt 80 % av de svenska skogarna är barrskog (Skogskunskap 2016) och de kraftigaste 
skogsbränderna uppstår i denna skogstyp (Sveriges Television 2019). När barrträd brinner är 
det hög risk att gnistor uppstår som kan sprida elden (Sveriges Television 2019). 
 
Barrträd har en låg fukthalt och bidrar därför med bränsle till branden (Skogsstyrelsen 2019). 
Det är främst barr och torra kvistar som brinner (Skogsstyrelsen 2019) men även barken och 
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lavar som växer på den (Granström 2005). På grund av detta finns det skillnader mellan tall 
och gran med avseende på brand. Tallens nedre grenar dör då ljuset inte når dem och 
grenarna med barr förflyttas högre upp ju äldre tallen blir. Detta gör att den brännbara 
biomassan hamnar längre ifrån marken och risken att en ytbrand sprider sig upp i träden är 
mindre (Skogsstyrelsen 2019).  
 
Gran är det vanligaste trädet i svensk skog (Skogsstyrelsen 2019). Det klarar skugga bättre än 
tall och behåller därmed sina undre grenar (Granström 2005). Barrbiomassan sträcker sig 
således från marken till toppen och den lodräta strukturen ökar risken för kronbrand 
(Granström 2005; Sveriges Television 2019).  
 
2.2.2 Lövskog  
Cirka 18 % av de svenska skogarna utgörs av lövträd men andelen varierar över landet. I 
södra Sverige kan lövträden dominera i en skog medan majoriteten av lövträden i norra 
Sverige finns inblandade i skogar som domineras av barrträd (Skogskunskap 2016).  
 
Löv innehåller betydligt mer fukt än barr vilket gör lövträden mer motståndskraftiga mot 
brand jämfört med barrträd (Granström 2005; Sveriges Television 2019). Dessutom har 
lövträd oftast inte grenar nära marken vilket gör att en brand vid marken inte lika lätt når 
toppen som hos exempelvis gran, utan förblir en ytbrand (Sveriges Television 2019). Om en 
brand startar i en lövskog är det därför ofta markvegetationen som brinner medan lövträden 
kan stå kvar (Hansen 2003).  
 
2.2.3 Undervegetation 
Undervegetationen har stor betydelse för hur skogsbränder sprids. Finbränslet antänds fortast 
i vegetationen och därför är dess fukthalt vital för eldens spridningshastighet (Granström 
2005). Om förnan varit nedtryckt av ett snötäcke under vintern torkar bränslebädden 
långsammare och brandutvecklingen saktas ned vilket innebär att en snöfattig vinter ofta 
leder till snabbare och intensivare bränder (Granström 2005). Allmänt har örter och gräs en 
tillräckligt hög vattenhalt för att ha bromsande effekt på elden till den grad att en eld kan 
självdö då inslaget av dessa är tillräckligt högt i vegetationen (Granström 2005). Bärris 
däremot, som har hälften så hög vattenhalt, bidrar till eldens energiutveckling (Granström 
2005).  
 
En viktig faktor för hur bra ytbränslet brinner är hur luckert det är (Hansen 2003). En generell 
regel för bränslen är att ju mer uppluckrat och ju mer finfördelade partiklarna är desto 
hastigare fortplantar sig elden (Hansen 2003; Granström 2005). Ett exempel är mossa som 
genom sin uppfångning av förna bidrar till en mer luftig yta jämfört med endast barrtäckt 
mark (Granström 2005).  
 
Det är även skillnad på brändernas spridningskapacitet i levande växter jämfört med dött 
växtmaterial. Levande växter har huvudsakligen samma fukthalt oberoende av omgivningen, 
eftersom de tar upp lika mycket vatten som avdunstar, medan dött växtmaterial har en 
fukthalt svarande mot den omgivande miljön (Granström 2005) och torkar därför ut lättare 
(Hansen 2003).  
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2.2.4 Våtmark 
Brandrefugier är områden i naturen som ofta förblir obrända även vid kraftig brand (Wikars 
& Niklasson 2006). Exempel på brandrefugier är myrar, kärr och bäckar, även om 
kilometerbreda sjöar är de enda som kan anses helt brandhindrande. Det finns dock flera 
våtmarker och sumpskogar som har brunnit även i nordliga delar av världen (Wikars & 
Niklasson 2006). Detta sker ofta när fukthalten i vitmossan som finns i bottenskiktet sjunkit 
så att mossan istället blir ett verksamt bränsle (Granström 2005). Det är dock bevisat att ju 
större myrar desto lägre brandfrekvens eftersom de oftast stoppar bränder effektivt (Wikars & 
Niklasson 2006). En metod för att få uttorkade myrmarker att begränsa elden är att pressa 
myren med bandvagnar (SVT Dalarna 2018). Genom detta kommer vatten upp till ytan och 
begränsar branden (SVT Dalarna 2018).  
 
Enligt Hasse Berglund på Naturvårdsverket krävs det extremt torra år för att elden ska ta sig 
förbi dalgångar med våtmarker och påstår därför att de är naturliga brandgator (Sveriges 
Television 2019). Berglund menar också att våtmarker inte bara fungerar som markskydd 
utan skyddar även mot brandspridning uppe i träden, då omkringliggande träds löv och barr 
blir fuktiga av att stå nära eller i våtmark vilket gör att elden får svårt att få fäste och hastighet 
(Sveriges Television 2019).  
 
2.3 Nationella Marktäckedata Basskikt 
Nationella Marktäckedata finns tillgänglig som rasterdata, mer specifikt 8-bitars 
(Naturvårdsverket 2019b). Detta innebär att Sverige är karterat i kvadratiska arealer där 
minsta arealenhet är 0,01 hektar (Naturvårdsverket 2019b). Insamlingsmetod för karteringen 
är huvudsakligen satellitdata kombinerad med laserskanning men även befintliga 
kartunderlag används (Naturvårdsverket 2019b). 
 
2.3.1 Nomenklatur 
Totalt är basskiktet i Nationella Marktäckedata uppdelat i 25 stycken tematiska klasser som 
särskiljs med olika färger (Naturvårdsverket 2019b). Det finns tre hierarkiska nivåer där nivå 
ett är huvudklasser och nivå två och tre underklasser (Naturvårdsverket 2019b). De klasser 
som främst förekommer i de största brandområdena är följande: 
 
Skog: “Trädbeklädda områden med en trädhöjd på över 5 m och en krontäckning på mer än 
10 %, eller träd som kan nå dessa värden” (Naturvårdsverket 2019b). 
 

● Tallskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total 
krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av tallträd. Trädhöjd är 
>5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 
 

● Temporärt ej skog utanför våtmark:  “Öppna och igenväxande hyggen, stormfällda 
områden eller brandfält utanför våtmark. Trädhöjd är <5 m” (Naturvårdsverket 
2019b). 

 
Våtmark: “Öppen mark där vattnet under en stor del av året finns nära under, i eller strax 
över markytan” (Naturvårdsverket 2019b). 
 
Samtliga klasser med definition och färgkodning presenteras i Bilaga B.  
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2.4 Ungefärligt brandområde 
Det dataset som kallas Ungefärligt brandområde är ett slutet dataset från Skogsstyrelsen 
(Skogsstyrelsen 2018). Det är framtaget genom att studera ett ortofoto över Sverige och 
samtliga brandområden fram till den 17:e september 2018 (Skogsstyrelsen 2018). De 
lokaliserade bränderna är markerade på en karta (Skogsstyrelsen 2018) och kan i GIS tilldelas 
ett specifikt lager för djupare analys. Till varje enskilt brandområde ingår information om 
bland annat tillhörande län, kommun och area (Skogsstyrelsen 2018). 
 
2.5 Fire Weather Index 
Fire Weather Index, FWI, är ett mått på risken för brandspridning och värden beräknas varje 
dygn genom modellen The Canadian Forest Fire Weather Index System (MSB u.å.). Först 
beräknas fukthalt i olika skikt med hjälp av data för temperatur, relativ luftfuktighet, 
vindhastighet och dygnsnederbörd. Beräkningarna ger fukthalten för blad och gräs, fukthalten 
i ett något djupare skikt samt fukthalten i kompakta humuslager. Dessa fukthalter används 
sedan för att beräkna två indexvärden som i sin tur ger värden för FWI (MSB u.å.). 
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3. Metod 
De brandområden som granskas är över 50 hektar vardera och presenteras i Tabell A1 i 
sektionen för bilagor. De sex största bränderna Enskogen, Ängra, Nötberget, Trängslet, 
Lillåsen/Fågelsjö och Storbrättan granskas särskilt. Bränderna Enskogen, Ängra, Nötberget 
och Storbrättan analyseras även med avseende på brandförlopp.  
 
3.1 Analysmetod 
För att bestämma vilken typ av vegetation som brann sommaren 2018 används 
Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata tillsammans med Skogsstyrelsens kartor 
över Ungefärligt brandområde vilket ger marktäcket för brandområdena. Utifrån detta skapas 
cirkeldiagram för att få en översiktlig bild av vegetationens fördelning i brandområdena.  
 
Analysmetoden är uppdelad i fyra delar, vilka presenteras nedan. Alla delar resulterar i olika 
cirkeldiagram som representerar vegetationsfördelningar. Värden jämförs även i tabeller 
under avsnitt 4.8. 
 
3.1.1 Skillnader mellan brandområdet och hela Sverige 
För att undersöka om brandområdenas geografiska position är slumpmässig sett till hela 
landet, görs en jämförelse mellan brandområdenas och Sveriges vegetationsfördelning.  
 
3.1.2 Skillnad mellan brandområde och området utanför 
För att undersöka om brandområdenas geografiska position är slumpmässig i det lokala 
området runt bränderna jämförs vegetationsfördelningen inom brandområdena med ett större 
område utanför brandområdenas gränser. Denna jämförelse utförs gemensamt för de bränder 
som ligger i anslutning till varandra, och ensamt för de bränder som varit fristående. Det 
större området runt brandområdet väljs godtyckligt under två kriterier för kunna att göra en 
tydlig jämförelse. Första kriteriet är att få med en stor areal och andra kriteriet är en 
begränsning av området för att större tätorter med stora andelar exploaterad mark inte ska 
inkluderas. Områdets storlek väljs då till 160 000 hektar vilket motsvaras av ett 
40 x 40 kilometer stort område runt brandområdet. Cirkeldiagram för 
vegetationsfördelningen skapas med Nationella Marktäckedata i GIS, både inom 
brandområdet och det större området utanför. För att lättare kunna göra jämförelser och se 
trender skapas en tabell med kvoter för de sex största bränderna. Kvoterna beräknas genom 
att dividera andelarna för en viss vegetationstyp i brandområdet med andelarna för samma 
vegetationstyp utanför brandområdet. När kvoterna exempelvis antar ett värde som är större 
än ett, är vegetationsandelen större i brandområdet än utanför.  
 
3.1.3 Skillnader kring brandområdenas gränser 
Vegetationsfördelningen vid brandområdenas gränser är väldigt intressant för att se 
information om brandstoppande egenskaper. För att göra en jämförelse skapas nya dataset 
manuellt i GIS både strax innanför och strax utanför brandområdenas gränser. Bredden på 
dessa områden runt gränserna varierar men är ungefär 300 meter. Cirkeldiagram för 
vegetationsfördelningen skapas med Nationella Marktäckedata i GIS, både för områdena 
strax innanför och utanför brandområdenas gränser. För att lättare kunna göra jämförelser och 
se trender skapas en tabell med kvoter för de sex största bränderna. Kvoterna beräknas genom 
att dividera andelarna för en viss vegetationstyp strax innanför brandområdet med samma 
vegetationstyp strax utanför brandområdet. När kvoterna exempelvis antar ett värde som är 
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större än ett, är vegetationsandelen större i strax innanför brandområdets gränser än strax 
utanför.  
 
3.1.4 Brandområdets utveckling över tid 
Copernicus Emergency Management Service, fortsättningsvis kallat Copernicus, har kartlagt 
utvalda bränder från sommaren 2018. Här finns öppna data som kan laddas in i en 
GIS-programvara och visa hur stora brandområdena varit vid olika tidpunkter. Tillsammans 
med Marktäckedata kan då cirkeldiagram skapas som beskriver vegetationsfördelningen vid 
en särskild tidpunkt. Jämförs Copernicus tidsset med Skogsstyrelsens Ungefärliga 
brandområde kan kvoter beräknas. För att lättare kunna göra jämförelser och se trender 
skapas en tabell med kvoter för Enskogen, Ängra, Nötberget och Storbrättan. Kvoter 
beräknas genom att dividera varje vegetationstyp vid en specifik tidpunkt med samma 
vegetationstyp vid tidpunkten för brandens slut. När kvoterna exempelvis antar ett värde som 
är större än ett, är vegetationsandelen större i brandområdets tidigare skede än det slutgiltiga.  
 
3.2 Metod för GIS 
Geografiskt informationssystem, GIS, används för att analysera geografisk data. 
Programvaran som används är ArcMap ur ArcGIS Desktop version 10.6.1.  
 
3.2.1 Interpolation 
Ett vanligt sätt att presentera insamlad data över ett geografiskt spritt område är med hjälp av 
interpolation (Yang et al.  u. å.). Valet av interpolationsmetod ger olika resultat och 
bestämmer exempelvis kvalitén, noggrannheten och på vilket sätt den uppföljande analysen 
kan göras (Yang et al.  u. å.).  
 
3.2.1.1 Metoden Nearest Neighbor 
Interpolationsmetoden Nearest Neighbor tilldelar ytor det värdet som den närmaste punkten 
med känt värde besitter (Yang et al.  u. å.). Med andra ord förutsätts att området nära en punkt 
besitter ungefär samma information som just punkten. Metoden är användbar när data finns 
jämnt fördelad över ett större område, alternativt där data är slumpmässigt fördelade (Yang et 
al.  u. å.). Interpolationen kan sedan ritas på en topografisk kartbild med exempelvis olika 
färgkoder (Yang et al.  u. å.). Denna metod kan användas till värden för FWI. 
 
3.2.2 Split by attributes 
För att enklare analysera en viss brand behöver branden tilldelas ett eget självständigt dataset. 
I datasetet Ungefärligt brandområde har alla analyserade brandområden en unik area. Genom 
att i ArcMap använda verktyget Split by attributes (Esri 2019a), med attributet valt till arean, 
kan nya uppdelade dataset för varje enskild brand skapas och analyseras separat. 
 
3.2.3 Union 
Verktyget Union gör att två olika dataset enkelt sätts ihop och bildar ett nytt sammansatt 
dataset (Esri 2019b). Detta dataset är lätt att ändra och områden som filen innehåller kan 
väljas ut och isoleras för att sedan presentera det mest relevanta. Verktyget används för att 
skapa figurerna och cirkeldiagrammen tillhörande det 160 000 hektar stora området utanför 
bränderna samt områdena strax innanför och utanför brandområdenas gränser.  
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4. Resultat och analys 
 
4.1 Marktäcke i Sverige 
Marktäckedata över hela Sverige presenteras i Figur 1.  
 

 

Figur 1: Karta med marktäckedata över hela Sverige, baserat på underlag från Lantmäteriet 
och Naturvårdsverket (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a). De sex största 
brandområdena är belägna inom den utmarkerade röda rutan. 
 
En högre upplösning av Naturvårdsverkets marktäckedata illustreras i Figur 2.  
 

 

Figur 2: Karta med marktäckedata över ett mindre område, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2019a). 
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Sveriges vegetationsfördelning, som presenteras i Figur 3, är av intresse för jämförelse mot 
brandområdena. Den största andelen utgörs av tallskog (utanför våtmark) (16 %). Övrig 
öppen mark med vegetation utgör den näst största andelen (12 %) och följs av temporärt ej 
skog (utanför våtmark) (12 %). Övriga andelar är granskog (utanför våtmark) (10 %), sjö och 
vattendrag (9 %), öppen våtmark (8 %), lövblandad barrskog (utanför våtmark) (6 %), 
åkermark (6 %), triviallövskog (utanför våtmark) (5 %), barrblandskog (utanför våtmark) 
(5 %) och övrig öppen mark utan vegetation (3 %). Resterande andelar anses vara av 
obetydlig storlek. 
 

 
Figur 3: Vegetationens fördelning i Sverige, baserat på underlag från Naturvårdsverket 
(Naturvårdsverket 2019a). 
 
Den sammanvägda vegetationsfördelningen för Sveriges samtliga brandområden sommaren 
2018 visas i Figur 4. Den största delen utgörs av tallskog (utanför våtmark) (34 %). 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) utgör den näst största andelen (25 %). Andra andelar av 
betydande storlek är öppen våtmark (9 %), granskog (utanför våtmark) (8 %), barrblandskog 
(utanför våtmark) (6 %), övrig öppen mark med vegetation (4 %), lövblandad barrskog 
(utanför våtmark) (4 %) och tallskog (på våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av 
obetydlig storlek. 
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Figur 4: Vegetationens fördelning inom Skogsstyrelsens alla avgränsade brandområden för 
sommaren 2018, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
Vid jämförelse av vegetationsfördelningen i Sverige, Figur 3, och vegetationen i 
brandområdena, Figur 4, kan utläsas att andelarna tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej 
skog (utanför våtmark) är större i brandområdena än i Sverige generellt. Andelen övrig öppen 
mark med vegetation, sjö och vattendrag samt vegetationstyper bestående av lövträd eller 
med lövträdsinslag är däremot mindre i brandområdena. Andelarna öppen våtmark och 
granskog (utanför våtmark) är relativt lika. 
 
4.2 Fire Weather Index för de största brandområdena 
Fire Weather Index över området för de sex största bränderna presenteras mellan 12 juli och 
29 juli, se Figur H1 till Figur H18 i sektionen för bilagor. Områdets läge i Sverige visas som 
den markerade röda rutan i Figur 1. Bränderna i Kårböle pågick mellan 14 juli och 9 augusti 
(Justitiedepartementet 2019), branden i Trängslet mellan 12 juli och 29 juli (SVT Dalarna 
2018), Lillåsen/Fågelsjö mellan 15 juli och 28 juli (Härjedalens kommun 2018) och branden i 
Storbrättan pågick mellan 16 juli och 28 juli (Härjedalens kommun 2018). 
 
Figurerna visar att brandspridningsrisken varit hög vilket tyder på att det varit mycket torrt. 
Detta bekräftas även av utpressande åtgärder, se avsnitt 2.2.4, som gjordes med bandvagn på 
uttorkade våtmarker vid Trängsletbranden för att våtmarkerna skulle få ökad 
brandbegränsande effekt (SVT Dalarna 2018). Brandspridningsrisken var hög under längst 
period i Kårböle, se Figur 5, Figur 6, Figur 7 samt Figur H1 till Figur H18. Den 17 juli var 
det störst risk för brandspridning av alla datum då FWI var extremt stort i hela området, se 
Figur H6. Under korta perioder var risken för brandspridning mindre och den 29 juli var den 
mycket liten i hela området, se Figur H18.  
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Figur 5:  Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-12, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur 6:  Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-17, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
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Figur 7:  Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-29, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 
4.3 Enskogen, Ängra och Nötberget 
Bränderna Enskogen, Ängra och Nötberget, även kallade Kårbölebränderna, ligger i Ljusdals 
kommun i norra Gävleborgs län. Bränderna orsakades av blixtnedslag och omfattade 
sammanlagt 9 500 hektar (Justitiedepartementet 2019). Enskogen, drygt 4 300 hektar, var det 
största området som brann i Sverige 2018. Brandområdet Ängra omfattade cirka 3 800 hektar 
och Nötberget knappt 900 hektar (Skogsstyrelsen 2019).  
 
4.3.1 Brandområdena 
Kartan i Figur 8 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdena. Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Enskogen 
presenteras i Figur 9. Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Enskogen, se 
Figur 9, utgörs till största del av tallskog (utanför våtmark) (38 %). Temporärt ej skog 
(utanför våtmark) utgör den näst största andelen (30 %). Därefter kommer i fallande storlek 
lövblandad barrskog (utanför våtmark) (7 %), barrblandskog (utanför våtmark) (6 %), 
granskog (utanför våtmark) (5 %), tallskog (på våtmark) (3 %), öppen våtmark (3 %) och 
triviallövskog (utanför våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek.  
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Figur 8: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, baserat 
på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; 
Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 

 
Figur 9: Vegetationens fördelning för branden Enskogen, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
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Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Ängra presenteras i Figur 10. 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2018; Naturvårdsverket 2019a).  
Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Ängra, se Figur 10, utgörs till största del 
av tallskog (utanför våtmark) (38 %). Temporärt ej skog (utanför våtmark) utgör den näst 
största andelen (24 %). Därefter kommer i fallande storlek öppen våtmark (8 %), 
barrblandskog (utanför våtmark) (7 %), granskog (utanför våtmark) (7 %), lövblandad 
barrskog (utanför våtmark) (5 %) och tallskog (på våtmark) (4 %). Resterande andelar anses 
vara av obetydlig storlek. 
 

Figur 10:  Vegetationens fördelning för branden Ängra, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018) 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Nötberget presenteras i Figur 11. 
Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Nötberget, se Figur 11, utgörs till största 
del av temporärt ej skog (utanför våtmark) (30 %). Tallskog (utanför våtmark) utgör den näst 
största andelen (28 %). Därefter kommer i fallande storlek granskog (utanför våtmark) 
(19 %), lövblandad barrskog (utanför våtmark) (7 %) och barrblandskog (utanför våtmark) 
(3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 11: Vegetationens fördelning för branden i Nötberget, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
4.3.2 Vegetationsfördelning kring brandområdena 
Kartan i Figur 12 visar vegetationen i ett 160 000 hektar stort område kring bränderna 
Enskogen, Ängra och Nötberget. Den procentuella vegetationsfördelningen i området kring 
brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget presenteras i Figur 13. Av figuren kan 
utläsas att vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) (27 %) och 
därefter temporärt ej skog (utanför våtmark) (24 %). Dessa två vegetationstyper är även de 
två största i alla tre brandområdena, enligt Figur 9 till Figur 11.  
 
Vegetationsfördelningen i Enskogen skiljer sig mot fördelningen i det stora området omkring 
då tallskog och temporärt ej skog båda har större andel i brandområdet, medan öppen 
våtmark upptar mindre plats, se Figur 9 och Figur 13. I brandområdet Ängra tar öppen 
våtmark däremot upp lika stor andel som i det stora området omkring, vilket är 
anmärkningsvärt. Tallskog (utanför våtmark) är i Ängra ännu mer dominerande i jämförelse 
med området omkring, se Figur 10 och Figur 13. För brandområdet Nötberget är andelen 
temporärt ej skog (utanför våtmark) den dominerande vegetationstypen. Noterbart är att det i 
det stora området totalt inte finns så mycket granskog (utanför våtmark) (8 %), medan den 
vegetation som brunnit i Nötberget till stor del består av just granskog (utanför våtmark) 
(19 %), se Figur 11 och Figur 13.  
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Figur 12:  Karta med marktäckedata i ett 160 000 ha stort område kring bränderna Enskogen, 
Ängra och Nötberget, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 

Figur 13:  Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område kring bränderna 
Enskogen, Ängra och Nötberget, baserat på underlag från Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
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4.3.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdenas gränser 
Kartan i Figur 14 visar vegetationen precis innanför gränserna till brandområdena Enskogen, 
Ängra och Nötberget. Vegetationsfördelningen strax innanför gränserna till brandområdena 
Enskogen, Ängra och Nötberget presenteras i Figur C1, Figur C2 och Figur C3. De aktuella 
områdena i Enskogen och Ängra består till största del av tallskog (utanför våtmark) (35 % 
respektive 41 %), se Figur C1 respektive Figur C2, medan motsvarande område i Nötberget 
till största del består av temporärt ej skog (utanför våtmark) (35 %), se Figur C3. För samtliga 
bränder är vegetationsfördelningen strax innanför gränserna en bra representation av 
fördelningen i hela brandområdena, se Figur 9, Figur 10 och Figur 11. Kartan i Figur 15 visar 
vegetationen strax utanför gränserna till brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget. 
 

Figur 14: Karta med marktäckedata strax innanför gränserna till brandområdena Enskogen, 
Ängra och Nötberget, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
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Figur 15: Karta med marktäckedata strax utanför brandområdena Enskogen, Ängra och 
Nötberget, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax utanför gränsen till brandområdet Enskogen 
presenteras i Figur 16. Figur 16 visar att vegetationen till största del består av tallskog 
(utanför våtmark) (26 %) och temporärt ej skog (utanför våtmark) (14 %), vilket är mindre än 
i brandområdet, se Figur 9. Andelen granskog (utanför våtmark) och sjö och vattendrag finns 
i betydligt större utsträckning strax utanför jämfört med i brandområdet, vilket antyder en 
viss brandbegränsande egenskap hos dessa vegetationstyper. 
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Figur 16: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Enskogen, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018).  
 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax utanför gränsen till brandområdet Ängra 
presenteras i Figur 17. Figur 17 visar att vegetationen till största del består av tallskog 
(utanför våtmark) (26 %). Likt vid Enskogen består även vegetationen strax utanför Ängra till 
stor del av sjö och vattendrag (15 %) och granskog (utanför våtmark) (12 %), till skillnad från 
vegetationen i brandområdet, se Figur 10 och Figur 17. Detta indikerar ytterligare på en 
brandbegränsande egenskap hos dessa vegetationstyper.  
 

Figur 17: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Ängra, baserat på 
underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 
2018). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax utanför gränsen till brandområdet Nötberget 
presenteras i Figur 18. Figur 18 visar att vegetationen till största del består av tallskog 
(utanför våtmark) (24 %) och temporärt ej skog (utanför våtmark) (23 %). I likhet med 
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tidigare bränder är det en betydligt större andel sjö och vattendrag strax utanför brandområdet 
än i, se Figur 11 och Figur 18. Till skillnad från de andra Kårbölebränderna är däremot 
andelen granskog (utanför våtmark) mycket större i brandområdet jämfört med strax utanför, 
vilket ifrågasätter en brandbegränsande effekt hos gran. 
 

 
Figur 18: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Nötberget, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
4.3.4 Brandområdet vid olika tidpunkter 
Den procentuella vegetationsfördelningen för brandområdena Enskogen, Ängra och 
Nötberget presenteras vid olika tidpunkter mellan 17 juli och 31 juli. Vid varje tidpunkt 
presenteras den aktuella vegetationsfördelningen för brandområdet sedan brandens start. 
Kartan i Figur 19 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena 17 juli. 
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Figur 19: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och 
Naturvårdsverket (Copernicus Emergency Management Service 2018a; Lantmäteriet 2019; 
Naturvårdsverket 2019a). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget 
den 17 juli presenteras i Figur 20. I brandens tidiga skede, 17 juli, har främst barrskog 
(utanför våtmark) brunnit varav tallskog (utanför våtmark) stått för den största delen (46 %) 
medan granskog (utanför våtmark) utgör en relativt liten andel (5 %). Näst största andelen är 
temporärt ej skog (utanför våtmark) (24 %). Vid denna tidpunkt har det brunnit väldigt lite 
lövskog, som främst utgörs av lövblandad barrskog (utanför våtmark) (5 %) och trivial 
lövskog (utanför våtmark) (2 %). Andelen öppen våtmark som har brunnit är relativt liten 
(5 %). 
 
En karta över brandområdet den 18 juli presenteras i Figur B5 och den procentuella 
vegetationsfördelningen vid den aktuella tidpunkten i Figur C5. Andelen tallskog (utanför 
våtmark) (44 %) och granskog (utanför våtmark) (4 %) har minskat sedan föregående 
tidpunkt 17 juli. Temporärt ej skog (utanför våtmark) (26 %) och öppen våtmark (6 %) har 
ökat. Övriga vegetationstyper är relativt oförändrade.  
 
Kartan i Figur C6 visar brändernas utbredning den 20 juli och vegetationsfördelningen 
presenteras i Figur C7. Andelen tallskog (utanför våtmark) (38 %) har minskat sedan 
föregående tidpunkt 18 juli. Granskog (utanför våtmark) (7 %) och temporärt ej skog (utanför 
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våtmark) (27 %) har ökat. Öppen våtmark (6 %) och övriga vegetationstyper är relativt 
oförändrade. 
 
Samtliga vegetationstyper är relativt oförändrade mellan 20 juli och 24 juli, se Figur C7 och 
Figur C9, samt mellan 24 juli och 31 juli, se Figur C9 och Figur C11. Brändernas utbredning 
presenteras i Figur C6, Figur C8 och Figur C10. Vid jämförelse av vegetationsfördelningen 
mellan 17 juli och 31 juli, se Figur 20 och Figur C11, framgår att andelarna förändrats för 
vissa vegetationstyper. Tallskog har minskat från 46 % till 37 % medan temporärt ej skog har 
ökat från 24 % till 28 %. Även granskog har ökat från 5 % till 7 % och resterande 
vegetationstyper har inte ändrats nämnvärt.  
 

 
Figur 20: Vegetationens fördelning i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket 
(Copernicus Emergency Management Service 2018a; Naturvårdsverket 2019a). 
 
4.4 Trängslet 
Brandområdet Trängslet ligger i Älvdalens kommun i Dalarnas län och tillhör Älvdalens 
skjutfält (SVT Dalarna 2018). Branden omfattade omkring 3 500 hektar och gick inte att 
släcka med endast manskap på grund av rådande explosionsrisk på skjutfältet från eventuell 
odetonerad ammunition. Därmed blev räddningsinsatsen helt beroende av luftburna 
släckningsresurser och fokus låg främst på att begränsa brandens spridning (Sveriges Radio 
P4 Dalarna 2018).  
 
4.4.1 Brandområdet 
Kartan i Figur 21 visar brandens geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdet. 
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Figur 21: Karta med marktäckedata i brandområdet Trängslet, baserat på underlag från 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 
2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Trängslet presenteras i Figur 22. 
Vegetationsfördelningen i skogsbrandsområdet Trängslet, se Figur 22, utgörs till största del 
av tallskog (utanför våtmark) (34 %). Öppen våtmark utgör den näst största andelen (21 %). 
Därefter kommer i fallande storlek övrig öppen mark med vegetation (18 %), temporärt ej 
skog (8 %), granskog (utanför våtmark) (5 %), tallskog (på våtmark) (3 %), och lövblandad 
barrskog (utanför våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
 

23 



 

Figur 22: Vegetationens fördelning för branden i Trängslet, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
4.4.2 Vegetationsfördelning kring brandområdena 
Den procentuella vegetationsfördelningen i ett 160 000 hektar stort område kring Trängslet 
presenteras i Figur 23. Det geografiska området visas i Figur D1. Av Figur 23 kan utläsas att 
vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) (32 %) och därefter öppen 
våtmark (20 %). Vegetationsfördelningen i brandområdet Trängslet speglar fördelningen i 
hela området mycket väl, se Figur 22 och Figur 23. Liksom i Ängra har alltså en betydande 
del våtmark brunnit.  
 

 
Figur 23: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område kring branden 
Trängslet, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 
2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
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4.4.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdets gränser 
Kartan i Figur D2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet Trängslet och 
Figur D3 presenterar vegetationsfördelningen för det aktuella området. Diagrammet i 
Figur 24 visar vegetationsfördelningen för området strax utanför gränsen till brandområdet 
Trängslet och är baserat på karteringen presenterad i Figur D4. Från Figur 24 kan utläsas att 
vegetationen till största del består av öppen våtmark (46 %) och därefter tallskog (utanför 
våtmark) (21 %). Andelen öppen våtmark är betydligt större strax utanför än i brandområdet, 
se Figur 24 och Figur 22, vilket är ett tecken på en brandbegränsande egenskap hos våtmark. 
 

 
Figur 24:  Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Trängslet, baserat 
på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
4.5 Lillåsen/Fågelsjö 
Brandområdet Lillåsen/Fågelsjö ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län och är det näst 
största av brandområdena med en total areal på omkring 3 900 hektar (Skogsstyrelsen 2018).  
 
4.5.1 Brandområdet 
Kartan i Figur 25 visar brandens geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdet. 
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Figur 25: Karta med marktäckedata i brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag på 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 
2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Lillåsen/Fågelsjö presenteras i 
Figur 26. Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Lillåsen/Fågelsjö, se Figur 26, 
utgörs till största del av tallskog (utanför våtmark) (29 %).Temporärt ej skog utgör den näst 
största andelen (28 %). Därefter kommer i fallande storlek granskog (utanför våtmark) 
(14 %), barrblandskog (utanför våtmark) (10 %), öppen våtmark (8 %) och tallskog (på 
våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 26:  Vegetationens fördelning för branden i Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
4.5.2 Vegetationsfördelning kring brandområdet 
Den procentuella vegetationsfördelningen i ett 160 000 hektar stort område kring 
Lillåsen/Fågelsjö presenteras i Figur 27. Det geografiska området visas i Figur E1. Av 
Figur 27 kan utläsas att vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) 
(31 %) och därefter temporärt ej skog (utanför våtmark) (25 %). Dessa vegetationstyper är 
störst även i brandområdet. Intressant är att andelen granskog (utanför våtmark) i 
brandområdet är dubbelt så stor som i området omkring branden, se Figur 26 och Figur 27.  
 

 
Figur 27: Vegetationens fördelning i ett 160 000 ha stort område kring branden 
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
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4.5.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdets gränser 
Kartan i Figur E2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö och Figur E3 presenterar vegetationsfördelningen för det aktuella området. 
 
Diagrammet i Figur 28 visar vegetationsfördelningen för området strax utanför gränsen till 
brandområdet Lillåsen/Fågelsjö och är baserat på karteringen presenterad i Figur E4. Av 
Figur 28 kan utläsas att vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) 
(33 %). Som tidigare bränder är andelen våtmark samt sjö och vattendrag betydligt större 
strax utanför brandområdet än i området, se Figur 26 och Figur 28. Andelen granskog 
(utanför våtmark) i brandområdet är drygt dubbelt så stor som strax utanför området, vilket 
ytterligare ifrågasätter en brandbegränsande egenskap hos gran.  
 

 
Figur 28: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 

4.6 Storbrättan 
Brandområdet Storbrättan ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län och omfattar drygt 
900 hektar (Skogsstyrelsen 2018). Området ligger cirka 20 kilometer nordväst om 
brandområdet Lillåsen/Fågelsjö. 
 
4.6.1 Brandområdet 
Kartan i Figur 29 visar brandens geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdet. 
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Figur 29: Karta med marktäckedata i brandområdet Storbrättan, baserat på underlag från 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 
2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Storbrättan presenteras i Figur 30 
och utgörs till största del av tallskog (utanför våtmark) (46 %). Temporärt ej skog (utanför 
våtmark) utgör den näst största andelen (29 %). Därefter kommer i fallande storlek öppen 
våtmark (6 %), lövblandad barrskog (utanför våtmark) (6 %) och granskog (utanför våtmark) 
(3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 30: Vegetationens fördelning för branden i Storbrättan, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 

4.6.2 Vegetationsfördelning kring brandområdet 
Den procentuella vegetationsfördelningen i ett 160 000 hektar stort område kring Storbrättan 
presenteras i Figur 31. Det geografiska området visas i Figur F1. Från Figur 31 kan utläsas att 
vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) (33 %) och därefter temporärt 
ej skog (utanför våtmark) (21 %). Dessa vegetationstyper är, med ännu större marginal, störst 
även i brandområdet Storbrättan. Andelen öppen våtmark är dubbelt så stor utanför 
brandområdet som inuti, se Figur 30 och Figur 31. 
 

Figur 31:  Vegetationens fördelning i ett 160 000 ha stort område kring branden Storbrättan, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
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4.6.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdets gränser 
Kartan i Figur F2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet Storbrättan och 
Figur F3 presenterar vegetationsfördelningen för det aktuella området. Diagrammet i Figur 32 
visar vegetationsfördelningen för området strax utanför gränsen till brandområdet Storbrättan 
och är baserat på karteringen presenterad i Figur F4. Av Figur 32 kan utläsas att vegetationen 
till största del består av tallskog (utanför våtmark) (33 %), temporärt ej skog (utanför 
våtmark) (19 %) och öppen våtmark (19 %). Detta skiljer sig från inom brandområdet där 
öppen våtmark inte är en betydande andel, medan det strax utanför området finns betydligt 
mer öppen våtmark, se Figur 30 och Figur 32. Alltså verkar öppen våtmark återigen vara 
brandbegränsande. 
 

 
Figur 32: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Storbrättan, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018).  
 
4.6.4 Brandområdet vid olika tidpunkter 
Kartan i Figur 33 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena den 17 juli. 
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Figur 33:  Karta med marktäckedata i brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40 UTC, 
baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och Naturvårdsverket (Copernicus 
Emergency Management Service 2018f; Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdent Storbrättan den 17 juli presenteras 
i Figur 34. I brandens tidiga skede, 17 juli, har främst barrskog (utanför våtmark) brunnit 
varav tallskog (utanför våtmark) stått för den största delen (60 %) medan temporärt ej skog 
(utanför våtmark) står för den näst största delen (9 %). Vid denna tidpunkt har det brunnit 
väldigt lite lövskog, som främst utgörs av lövblandad barrskog (utanför våtmark) (8 %), 
lövblandad barrskog (på våtmark) (<1 %) och triviallövskog (utanför våtmark) (<1 %). 
Andelen öppen våtmark som har brunnit är relativt liten (7 %). 
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Figur 34:  Vegetationens fördelning i brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40 UTC, 
baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket (Copernicus Emergency 
Management Service 2018f; Naturvårdsverket 2019a). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen för totala brandområdet 28 juli presenteras i 
Figur 30. Andelen tallskog (utanför våtmark) (46 %) är störst men har minskat sedan 
föregående tidpunkt 17 juli. Temporärt ej skog (utanför våtmark) (29 %) utgör fortfarande 
den näst största delen men har ökat avsevärt. Övriga vegetationstyper är relativt oförändrade.  
 
4.7 Mindre bränder 
De mindre bränderna som utvärderats är 26 stycken till antalet och fördelade över en stor del 
av Sverige, från Värmland och norrut. Alla har en area mellan 50 hektar och 501 hektar. 
Barrskog utgör den största andelen i 13 bränder varav 11 har tallskog som störst andel. 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) är den största andelen i nio av de mindre bränderna där 
de flesta är bränder under 100 hektar.  
 
Vissa bränder under 100 hektar jämförs med den typiska fördelningen i Figur 4. Några av 
dessa bränder består av stor andel temporärt ej skog (utanför våtmark), nämligen 
Degervattnet, Figur G5, (72 %), Björkberg, Figur G6, (47 %), Kåtaträsk, Figur G7, (80 %) 
och branden utanför Pajala, Figur G8, (86 %).  
 
Anmärkningsvärt är att öppen våtmark är den dominerande vegetationen i två av 
brandområdena. Öppen våtmark utgör en stor andel i Lima (28 %), Figur G1, Stor-Tävjeåsen 
(41 %), Figur G2, Björneborg (35 %), Figur G3, och Björkberg (29 %), Figur G6. Branden 
Fredrika i Åsele kommun, Figur G10, särskiljer sig med den stora andelen triviallövskog 
(utanför våtmark) (40 %). Bränderna utanför Gällivare, Figur G4, och Lillögda, Figur G9, har 
även de stora andelar triviallövskog (utanför våtmark) (10 % respektive).  
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4.8 Trendanalys 
Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 är skapade enligt metoderna som beskrivs i avsnitt 3.1.2, 3.1.3 
respektive 3.1.4. I tabellerna går det att avgöra vilka bränder som följer trender, men också att 
utesluta vilka som inte följer någon trend. Kvoter som anses visa trender är markerade med 
fet stil. 
 
I Tabell 1 syns att sjö och vattendrag genomgående har varit nästintill noll i brandområdena 
jämfört med utanför. Tallskog har utgjort en större andel i brandområdena Enskogen, Ängra, 
Storbrättan och till viss del i Trängslet. Triviallövskog har funnits i mindre andelar i 
brandområdena jämfört med utanför och temporärt ej skog följer trenden för tallskog. 
 
Tabell 1:  Brandområde dividerat med området utanför (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 

Vegetationsklassificering Enskogen Ängra Nötberget Lillåsen/ 

Fågelsjö 
Stor- 

brättan Trängslet 

Öppen våtmark 0,4 1,1 0,3 0,7 0,4 1,1 

Övrig öppen mark utan vegetation 1,9 1,0 3,1 0,2 0,3 4,3 
Övrig öppen mark med vegetation 0,8 1,2 1,0 0,4 0,8 1,8 
Sjö och vattendrag 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 
Tallskog (utanför våtmark) 1,4 1,4 1,0 1,0 1,4 1,1 
Granskog (utanför våtmark) 0,7 0,9 2,5 2,2 0,5 0,8 
Barrblandskog (utanför våtmark) 0,9 1,1 0,5 1,4 0,5 0,4 
Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 0,9 0,7 1,0 0,6 1,2 0,7 
Triviallövskog (utanför våtmark) 0,9 0,5 0,8 0,4 0,5 1,0 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) 1,2 1,0 1,2 1,1 1,4 0,6 
 
Flera trender kan utläsas ur Tabell 2. Det är exempelvis tydligt att öppen våtmark finns i 
mindre andel precis innanför brandområdet jämfört med precis utanför, vilket gäller för 
samtliga bränder. I alla bränder finns tallskog och temporärt ej skog i större utsträckning 
precis innanför brandgränsen än precis utanför. Barrblandskog har, i alla bränder förutom 
Storbrättan, en större andel strax innanför gränsen jämfört med strax utanför. 
 
Tabell 2:  Brandområdet strax innanför gränsen dividerat med brandområdet strax utanför 
gränsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 

Vegetationsklassificering Enskogen Ängra Nötberget Lillåsen/ 

Fågelsjö 
Stor- 

brättan Trängslet 

Öppen våtmark 0,6 0,9 0,3 0,5 0,4 0,4 
Övrig öppen mark utan vegetation 1,0 1,4 1,2 0,4 0,3 3,5 
Övrig öppen mark med vegetation 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1,7 
Sjö och vattendrag 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 
Tallskog (utanför våtmark) 1,3 1,5 1,1 1,3 1,3 1,6 
Granskog (utanför våtmark) 0,5 0,7 3,7 0,7 0,4 1,1 
Barrblandskog (utanför våtmark) 1,1 1,3 1,4 1,3 0,3 1,4 
Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 1,0 0,8 1,1 1,1 0,9 0,7 
Triviallövskog (utanför våtmark) 1,1 0,6 0,6 1,3 0,9 1,2 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) 2,0 1,4 1,5 1,8 1,8 2,7 
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I Tabell 3 syns flera intressanta trender. Andelen öppen våtmark är större tidigare i förloppet 
än i det slutgiltiga brandområdet, även om kvoten något oklart går upp och ner lite. Övrig 
öppen mark med vegetation och tallskog har tydliga trender där dessa klasser är betydligt 
större tidigt i brandförloppet för att för varje senare datum närma sig den slutgiltiga andelen. 
Granskog har en tydlig trend åt andra hållet vilket innebär att andelen är liten tidigare i 
brandförloppet och ökar sedan ju större branden blir. Även triviallövskog visar en sådan 
trend, men det är dock oklart hur mycket det verkligen påverkar på grund av den låga andelen 
i området.  
 

Tabell 3:  Brandområdet vid en specifik tidpunkt dividerat med brandområdet vid brandens 
slut.  (Copernicus Emergency Management Service 2018a; b; c; d; e; f; Naturvårdsverket 
2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 Enskogen, Ängra och Nötberget Storbrättan 

Vegetationsklassificering 
2018-07-17 

10:40 UTC 

2018-07-18 

10:03 UTC 

2018-07-20 

09:47 UTC 

2018-07-24 

10:06 UTC 

2018-07-31 

10:02 UTC 

2018-07-17 

10:40 UTC 

Öppen våtmark 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 
Övrig öppen mark utan vegetation 0,8 1,2 0,9 0,9 0,8 1,0 
Övrig öppen mark med vegetation 1,7 1,6 1,2 1,1 1,0 1,2 
Tallskog (utanför våtmark) 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 
Granskog (utanför våtmark) 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 1,0 
Barrblandskog (utanför våtmark) 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,6 
Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 1,5 
Triviallövskog (utanför våtmark) 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,3 
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5. Diskussion 
 
5.1 Allmän diskussion 
Generellt upptar tallskog och temporärt ej skog en större andel av vegetationen i 
brandområdena jämfört med Sveriges vegetationsfördelning, se Figur 3 och Figur 4. I 
kombination med detta och att andelen lövträd i de svenska bränderna är mindre än snittet för 
den totala vegetationen i Sverige, se Figur 3 och Figur 4, går det att se en trend att 
skogsbränder sprids mest i områden med mycket barrskog. 
 
I de flesta av de bränder som blivit stora har tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog 
(utanför våtmark) varit de dominerande vegetationstyperna. För bränderna i Enskogen, 
Ängra, Nötberget och Storbrättan som undersökts vid flera tidpunkter, se Tabell 3, kan 
iakttagelsen göras att andelen tallskog varit ännu större vid ett tidigt skede i brandförloppet 
jämfört med vid senare skeden. Detta gäller även för vegetationstypen övrig öppen mark med 
vegetation, vilket kan betyda att vegetationstypen är fördelaktig för branden vid den initiala 
spridningen. Med dessa aspekter i åtanke tyder det på att tallskog i kombination med 
temporärt ej skog, alltså mark som till stor del uppskattas vara kalhyggen, samt övrig öppen 
mark med vegetation kan ge god förutsättning för brandspridning i torra förhållanden likt 
sommaren 2018.  
 
För samtliga stora bränder är det en stor andel öppen våtmark som ingår i den brända 
vegetationen. Vädret under bränderna får räknas som extremt torrt och i dessa situationer kan 
vitmossan på myrmarkerna övergå från ett brandhinder till ett bränsle, se avsnitt 2.2.4. Vid 
torka kan alltså den brandhindrande effekten av en våtmark bli obefintlig och till och med 
bidra till brandens spridning. Detta kan ha inträffat vid flera av bränderna men framför allt 
vid Trängsletbranden, där stor andel våtmark förekom både i och utanför brandområdet. 
Brandbegränsande åtgärder sattes där in i form av bandvagnar som försökte pressa upp vatten 
ur uttorkade våtmarker. Det är dock oklart vilken brandbegränsande effekt detta hade men det 
visar tydligt den problematik som finns med uttorkade våtmarker. I och med att det varit 
extremt torrt i samtliga brandområden kan det möjligtvis antas att vegetationsfördelningen i 
detta fall inte haft en avgörande roll för brandspridningen. Det ska också nämnas att 
släckningsarbetet, som kan ha haft en stor inverkan på brandens spridning, ej har gått att 
analysera. 
 
Lövträd har överlag en liten del i den totala vegetationen i de stora brandområdena och av det 
som brann var det lövblandad barrskog som stod för merparten. Andelen lövträd i klassen 
lövblandad barrskog kan variera mycket och är svår att säga något om, se Bilaga B. 
Triviallövskog utgör en liten och varierande andel av vegetationen inom de stora 
brandområdena. En gemensam nämnare för samtliga vegetationstyper innehållande lövträd är 
att de ökar i andel i takt med att branden sprider sig, se Tabell 3. En förklaring till det kan 
vara att lövträd är mer svårantändliga än till exempel tall, men att de blir mindre 
motståndskraftiga när branden blir större och kraftigare. Dock utgör lövskog en relativt liten 
andel av vegetationen även omkring brandområdena vilket försvårar analysen kring huruvida 
lövskog egentligen begränsar brandspridningen. 
 
Vegetationsfördelningen precis innanför brandområdets gräns speglar, för samtliga bränder, 
fördelningen i det totala brandområdet. Detta i kombination med att vegetationen strax 
utanför brandområdet skiljt sig märkbart från inom brandområdet tyder på att vegetationen 
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kan ha haft stor betydelse för att branden stoppades just där, se Tabell 2. Trängslet har en 
obefintlig andel sjö och vattendrag både i brandområdet och strax utanför, se Figur 22 och 
Figur 24. För alla andra bränder gäller att andelen sjö och vattendrag är större precis utanför 
brandområdet jämfört med innanför, vilket tydligt visar att sjö och vattendrag begränsar 
brandspridning. Liknande egenskaper gäller för öppen våtmark, som i de flesta fall finns i 
större andel utanför jämfört med innanför brandområdet, vilket visar på att våtmarker i vissa 
områden begränsat bränderna.  
 
Vid de två bränderna Enskogen och Ängra är andelen granskog (utanför våtmark) större 
precis utanför brandområdet jämfört med precis innanför vilket skulle kunna tyda på att gran 
är en brandbegränsande vegetationstyp. Dock har det vid de andra bränderna varit en mindre 
eller ungefär lika stor andel granskog (utanför våtmark) precis utanför brandområdet jämfört 
med innanför vilket pekar på att antydan om att gran skulle vara brandbegränsande är mycket 
osäker. Andelen tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog (utanför våtmark) är i de 
flesta av bränderna större precis innanför brandområdet jämfört med precis utanför, se 
Tabell 2. Detta kan tolkas som att dessa vegetationstyper är bra bränslen, då de har varit ett 
stort inslag i skogsbränderna och då bränderna ej har fortskridit där deras andel varit mindre. 
Det finns även trender på större andel tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog 
(utanför våtmark) vid jämförelse av brandområdena och det omkringliggande områdena på 
160 000 hektar, se Tabell 1, som stärker anledningen att tro att dessa klasser ger goda 
förutsättningar för brandspridning.  
 
Undervegetationen skulle kunna ha en stor betydelse för brandspridningen i skogsmarker. En 
brist i den nationella marktäckedata, som användes för kartläggning av vegetation, är att den 
bara visar den dominerande vegetationstypen. På grund av detta finns ingen kartläggning för 
vilken typ av undervegetation som funnits i brandområdena. Därför är det i princip omöjligt 
att veta om det är träden eller undervegetationen som drivit spridningen av bränderna. Att 
tallskog brunnit behöver inte nödvändigtvis betyda att själva tallarna bidrar med bra bränsle 
utan det skulle kunna vara undervegetationen som bidragit mest. Att granskog inte brunnit 
kan på motsvarande sätt bero på att undervegetationen i granskog inte brinner bra, trots att 
gran annars bidrar till ökad risk för kronbrand och därmed även ökad brandspridning, se 
avsnitt 2.2.1. 
 
Fire Weather Index hade väldigt höga värden för de sex största skogsbrandsområdena under 
brändernas initiala skede medan det var lågt under brändernas slutskede. Detta indikerar att 
Fire Weather Index är en bra metod för att uppskatta brandspridningsrisken. Eftersom den 
djupare analysen är gjord på områden där brandspridningsrisken var hög, är det svårt att dra 
några slutsatser om hur vegetationen inverkar under andra förhållanden.  
 
Det är svårt att dra slutsatser utifrån de mindre bränderna eftersom de är utspridda över landet 
och därmed har naturligt stora skillnader i vegetationsfördelning. Spridningen över landet gör 
även att förhållandena för brandspridning skiljer sig avsevärt, mycket på grund av skillnader 
med avseende på släckningsarbete och väderförhållanden.  
 
5.2 Osäkerhetsanalys 
Att analysera brandförloppet och vilken typ av vegetation som brinner vid olika tidpunkter är 
mycket komplext. På grund av väderförhållanden är det inte enbart vegetationstypen som 
påverkar brandspridningen. Särskilt vindstyrka och vindriktning kan ha betydelse för i vilken 
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riktning branden sprider sig. Utöver vädret är släckningsarbetet en mycket viktig faktor som 
påverkar brandförloppet.  
 
Väderfaktorer som påverkar brandspridning är bland annat vindriktning och vindhastighet, 
nederbörd, temperatur, markfuktighet och luftfuktighet. Risken för brandspridning 
sammanfattas i Fire Weather Index men under branden hade det varit intressant att även 
analysera nederbörd, vindriktning och vindhastighet. SMHIs aktiva väderstationer är relativt 
få och ligger långt från de aktuella bränderna vilket gör det svårt att utifrån dessa dra 
slutsatser om förhållandena i brandområdena. Det finns offentliga radarbilder för nederbörden 
över hela Sverige men upplösningen är för låg för att kunna avgöra nederbördsmängden i de 
aktuella områdena.  
 
En förutsättning för att kunna avgöra hur vädret inverkar på brandspridningen är tillgång till 
tydliga kartbilder över brandens utveckling vid olika tidpunkter. Det finns behandlade 
satellitbilder från Copernicus där de områden som brunnit är utmarkerade. Bilderna är inte 
tagna vid jämna tidsintervall och antalet bilder varierar mellan bränderna. På grund av 
mycket rökbildning och molnighet är det vid flera tillfällen stora områden som inte är 
analyserade av Copernicus. Detta skapar stor osäkerhet då branden i flera fall har utvecklats 
där det på tidigare bilder varit områden som inte kunnat analyseras. Detta innebär att 
brandområdena i praktiken kan vara lika stora mellan de tidpunkter som representeras av flera 
efterföljande bilder. 
 
För att analysera brandspridningen är det även viktigt med tillgång till tydliga kartbilder över 
brandens utveckling vid olika tidpunkter. Tillförlitliga bilder finns för några få tidpunkter för 
enstaka bränder. Trots detta finns det stor osäkerhet på grund av bristfällig information 
angående väder och släckningsarbetet.  
 
Efter omfattande kontaktförsök med räddningstjänster i berörda län erhölls några 
händelseloggar och händelserapporter. I vissa fall saknas relevant information i 
händelseloggarna och befintlig information är sällan tillräckligt geografiskt precis eller saknar 
utvärdering om effektivitet av släckningsarbetet. Dessutom är språket ofta internt och kräver 
ytterligare information och kartor för att förstås. Genomgående problem har varit att erhålla 
information och inom rimlig tid för att kunna inkluderas i analysen. Detta gäller mer 
detaljerad information angående släckningsarbete, radarbilder över nederbörd med högre 
upplösning och kartor över brandförlopp vid olika tidpunkter.  
 
Alla cirkeldiagram som presenteras är baserade på Naturvårdsverkets kartering, Nationella 
marktäckedata. Då karteringen är gjord på underlag som exempelvis satellitbilder finns det 
brister i karteringen. Bristerna innebär att klassificeringar ibland kan ha blivit fel, men för 
ändamålet och då brandområdena är stora och många, anses kvaliteten på denna kartering 
vara bra och de generella mönster som presenteras anses också vara representativa.  
 
Då varken vegetationshöjd eller vegetationstäthet har tagits hänsyn till, finns risken att de 
varierat en del inom och mellan de olika brandområdena. De hypotetiska skillnaderna 
påverkar skogens brännbara biomassa och därmed mängden bränsle för bränderna. Där 
trädhöjden varit hög kan den större biomassan därför gynnat bränderna och ge en något 
missvisande bedömning av vegetationsfördelningen. En annan avgränsning har varit 
topografin. Topografin spelar viss roll för hur branden sprider sig. Eftersom 

38 



 

spridningshastighet och släckningsarbete inte kunnat inkluderas i analysen har även 
topografiska skillnader i terrängen valts att exkluderas. 
 
5.3 Framtida studier 
Vidare studier skulle kunna behandla även mindre bränder mer i detalj. I denna studie har 
främst de sex största bränderna undersökts som har haft liknande vegetationsfördelning med 
lite lövskog. Det skulle därför vara av intresse att undersöka skogsbränder med större inslag 
av lövskog som har samma förutsättningar som en motsvarande skog med mycket barrträd. 
Något som även kan studeras vidare är att undersöka ifall lövskogsområdena är 
sammanhängande eller om de är utspridda inom brandområden. Vid tillgång till mer 
information om släckningsarbete och väderförhållanden kan brandförloppet och 
brandspridning med avseende på olika vegetationstyper undersökas mer ingående.  
 

  

39 



 

6. Slutsats 
Metoden för att möjliggöra en analys av de sex största bränderna var att kartlägga 
vegetationstyper inom brandområdena, ett större område omkring samt vegetationen precis 
innanför och utanför gränsen till brandområdena. De vegetationstyper som dominerade för 
skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 var främst tallskog (utanför våtmark) och 
temporärt ej skog (utanför våtmark) men även öppen våtmark och granskog (utanför våtmark) 
utgjorde relativt stora andelar.  
 
Att våtmark haft en stor del i bränderna har med största sannolikhet en koppling till den 
extrema torkan under sommaren 2018, vilket ledde till att en del våtmarker torkade ut och 
frigjorde bränsle till bränderna. För lövskog är det svårare att avgöra om den varma 
sommaren 2018 hade en påverkan på de brandbegränsande egenskaperna, då det generellt 
fanns väldigt lite lövskog i och kring de största brandområdena. Möjligtvis hade även lövskog 
brunnit med liknande intensitet som barrskog om dess vegetationsandel i brandområdena 
varit större.  
 
Av den vegetation som brann sommaren 2018 var andelen lövskog liten i jämförelse med 
barrträd. Att andelen lövskog som brunnit är låg skulle, förutom att det generellt finns lite 
lövträd inom och i anslutning till brandområdena, kunna bero på att lövträd faktiskt är ett 
sämre bränsle än barrträd. Denna slutsats kan dras då andelen lövskog som brann är mindre 
än andelen lövskog i det 160 000 ha stora området utanför brandområdena. För barrskog 
skiljer sig detta mönster då en större andel brann jämfört med vad som fanns i det 160 000 ha 
stora området utanför bränderna. Denna jämförelse tyder på att barrskog gynnar skogsbränder 
mer än lövskog. Dock syns inte denna trend vid jämförelse mellan brandområdenas yttre 
gränser, det vill säga strax innanför och strax utanför, vilket gör resultatet osäkert.  
 
Faktorer som skulle kunna påverka brandspridning är släckningsarbete, brandspridningsrisk 
och marktäcke. Trender visar att det finns stora andelar tallskog vid brandförloppets initiala 
skede, men det är väldigt svårt att se om det skedde naturligt eller om det blivit påverkat av 
släckningsarbetet.  
 
Det går inte att säga om det är träden som brunnit eller om undervegetationen brunnit utan att 
träden tog eld. Det är också genomgående svårt att dra några större slutsatser kring huruvida 
en viss vegetationstyp är fördelaktig som bränsle eller om den brunnit för att det helt enkelt 
inte funnits någon annan vegetationstyp i området.  
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 I 

Bilagor 
 

Bilaga A: Brandområden över 50 hektar 
 
Tabell A1: Brandområden över 50 ha baserat på Ungefärligt brandområde (Skogsstyrelsen 
2018). 
Namn Area (ha) Län Kommun 

Enskogen 4326 Gävleborgs län Ljusdal 

Lillåsen/Fågelsjö 3921 Jämtlands län Härjedalen 

Ängra 3797 Gävleborgs län Ljusdal 

Trängslet 3468 Dalarnas län Älvdalen 

Storbrättan 945 Jämtlands län Härjedalen 

Nötberget 872 Gävleborgs län Ljusdal 

Lima 501 Dalarnas län Malung-Sälen 

Brattsjö 468 Västernorrlands län Örnsköldsvik 

Äxingmyrkullen 423 Jämtlands län Bräcke 

Jokkmokk 353 Norrbottens län Jokkmokk 

Tovåsen 344 Gävleborgs län Ljusdal 

Noppikoski 250 Dalarnas län Rättvik 

Pålgård 217 Jämtlands län Ragunda 

Ekshärad 179 Värmlands län Hagfors 

Stor-Tävjeåsen 174 Jämtlands län Berg 

Björneborg 163 Värmlands län Kristinehamn 

Ryvålen 157 Jämtlands län Härjedalen 

Gällivare 146 Norrbottens län Gällivare 

Murjek 116 Norrbottens län Gällivare 

Möckelsjöberget 113 Västernorrlands län Härnösand 

Kåbdalis 111 Norrbottens län Jokkmokk 

Norrmossaflon 99 Västernorrlands län Sollefteå 

Degervattnet 97 Västerbottens län Skellefteå 

Strittjomvare 91 Norrbottens län Arvidsjaur 

Björkberg 88 Västerbottens län Lycksele 

Öje 83 Dalarnas län Malung-Sälen 

Kåtaträsk 77 Västerbottens län Malå 

Pajala 74 Norrbottens län Pajala 

Broddbo 63 Västmanlands län Sala 

Lillögda 62 Västerbottens län Åsele 

Fredrika 53 Västerbottens län Åsele 

Överkalix 51 Norrbottens län Överkalix 



 

 II 

Bilaga B: Nomenklatur för Nationella marktäckedata 
Triviala lövträd: främst björk, asp och al samt arter av pil, rönn och oxel (Skogskunskap 
2017).  
 
Ädellövträd: totalt 13 arter, bland annat arter av alm, ask, bok, lönn, lind och ek 
(Skogskunskap 2017).  
 
Skog: “Trädbeklädda områden med en trädhöjd på över 5 m och en krontäckning på mer än 
10 %, eller träd som kan nå dessa värden” (Naturvårdsverket 2019b). 
 
● Skog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total 

krontäckning på >10 % och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda områden som 
kan nå dessa värden” (Naturvårdsverket 2019b). 
○ Tallskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en 

total krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av tallträd. 
Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Granskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med 
en total krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av 
granträd. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Barrblandskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark 
med en total krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av 
tall- eller granträd men inget av trädslagen uppnår >=70 %. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket 2019b). 

○ Lövblandad barrskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför 
våtmark med en total krontäckning på >10 % och varken lövträd eller barrträd 
utgör >=70 % av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 
2019b). 

○ Triviallövskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark 
med en total krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av 
triviallövträd. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Ädellövskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med 
en total krontäckning på >10 %, >=70 % utgörs av lövträd och >=50 % av 
krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 
2019b). 

○ Triviallövskog med ädellövinslag utanför våtmark: “Trädbeklädda 
områden utanför våtmark med en total krontäckning på >10 %, >=70 % av 
krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50 % av krontäckningen utgörs av 
ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Temporärt ej skog utanför våtmark: “Öppna och igenväxande hyggen, 
stormfällda områden eller brandfält utanför våtmark. Trädhöjd är < 5 m” 
(Naturvårdsverket 2019b). 

● Skog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total krontäckning på 
>10 % och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda områden som kan nå dessa 
värden” (Naturvårdsverket 2019b). 
○ Tallskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 

krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av tallträd. 
Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Granskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av granträd. 
Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 
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○ Barrblandskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av tall- 
eller granträd men inget av trädslagen uppnår>=70 %. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket 2019b). 

○ Lövblandad barrskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med 
en total krontäckning på >10 % och varken lövträd eller barrträd utgör >=70 % 
av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Triviallövskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av 
triviallövträd. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b). 

○ Ädellövskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10 %, >=70 % utgörs av lövträd och >=50 % av 
krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 
2019b). 

○ Triviallövskog med ädellövinslag på våtmark: “Trädbeklädda områden på 
våtmark med en total krontäckning på >10 %, >=70 % av krontäckningen 
utgörs av lövträd och 20 – 50 % av krontäckningen utgörs av ädellövträd. 
Trädhöjd är >5 m” (Naturvårdsverket 2019b).  

○ Temporärt ej skog på våtmark: “Öppna och igenväxande hyggen, 
stormfällda områden eller brandfält på våt- mark. Trädhöjd är < 5 m” 
(Naturvårdsverket 2019b). 
 

Våtmark: “Öppen mark där vattnet under en stor del av året finns nära under, i eller strax 
över markytan” (Naturvårdsverket 2019b). 
 
Åkermark: “Jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i ett sådant tillstånd 
att den kan användas för växtodling. Marken ska kunna användas utan någon särskild 
förberedande åtgärd annat än användande av gängse jordbruks- metoder och 
jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år. Undantag kan göras 
för ett enskilt år om särskilda omständigheter föreligger.” (Jordbruksverket 2018). 
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Övrig öppen mark: “Annan öppen mark som inte är våtmark, åkermark eller exploaterade 
vegetationsfria ytor” (Naturvårdsverket 2019b). 
 
● Övrig öppen mark utan vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark, 

åkermark eller exploaterade vegetationsfria ytor och har mindre än 10 % 
vegetationstäckning under gällande års vegetationsperiod. Marken kan vara kan vara 
moss- eller lavklätt” (Naturvårdsverket 2019b). 
 

● Övrig öppen mark med vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark, 
åkermark eller exploaterade vegetationsfria ytor och har mer än 10 % 
vegetationstäckning under gällande års vegetationsperiod” (Naturvårdsverket 2019b). 

 
Exploaterad mark: “Artificiella och vegetationsfria ytor som i hög grad är hårdgjorda” 
(Naturvårdsverket 2019b). 
 
● Exploaterad mark, byggnad: “En varaktig konstruktion som be- står av tak eller av 

tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 
mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den” (Plan- och bygglag (2010:900) 
2018). 
 

● Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg: “Artificiella öppna och 
vegetationsfria ytor som inte är byggnad eller väg/järn- väg” (Naturvårdsverket 
2019b). 
 

● Exploaterad mark, väg/järnväg: “Väg och järnväg” (Naturvårdsverket 2019b). 
 

Vatten  
 
● Sjö och vattendrag: “Sjö och vattendrag under gällande års vegetationsperiod” 

(Naturvårdsverket 2019b). 
 

● Hav: “Kusthav och oceaner, estuarier och kustlaguner under gällande års vegetat- 
ionsperiod” (Naturvårdsverket 2019b). 
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Figur B1 presenterar klassernas färgkodning och ett exempel på visualisering av 
marktäckedata.  

 
Figur B1: Visualisering av punktlistan med de olika klassernas färgkodning samt geografiskt 
exempel (Naturvårdsverket 2019b).  
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Bilaga C: Enskogen, Ängra och Nötberget 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax innanför gränsen till brandområdet Enskogen 
presenteras i Figur C1.  
 

 
Figur C1: Vegetationens fördelning strax innanför gränsen till brandområdet Enskogen, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax innanför gränsen till brandområdet Ängra 
presenteras i Figur C2.  
 

Figur C2: Vegetationens fördelning strax innanför gränsen till brandområdet Ängra, baserat 
på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 VII 

Den procentuella vegetationsfördelningen strax innanför gränsen till brandområdet Nötberget 
presenteras i Figur C3.  
 

 
Figur C3: Vegetationens fördelning strax innanför gränsen till brandområdet Nötberget, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 VIII 

Kartan i Figur C4 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena 18 juli klockan 10:03 UTC. 
 

 
Figur C4: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-18 10:03 UTC, baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och 
Naturvårdsverket (Copernicus Emergency Management Service 2018b; Lantmäteriet 2019; 
Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 IX 

Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget 
18 juli klockan 10:03 UTC presenteras i Figur C5. 
 

 
Figur C5: Vegetationens fördelning i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 2018-
07-18 10:03 UTC, baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket (Copernicus 
Emergency Management Service 2018b; Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 X 

Kartan i Figur C6 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena 20 juli klockan 9:47 UTC. 
 

 
Figur C6: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-20 09:47 UTC, baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och 
Naturvårdsverket (Copernicus Emergency Management Service 2018c; Lantmäteriet 2019; 
Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 XI 

Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget 
20 juli klockan 9:47 UTC presenteras i Figur C7. 
 

 
Figur C7: Vegetationens fördelning i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 2018-
07-20 09:47 UTC, baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket (Copernicus 
Emergency Management Service 2018c; Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 XII 

Kartan i Figur C8 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena 24 juli klockan 10:06 UTC. 
 

 
Figur C8: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-24 10:06 UTC, baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och 
Naturvårdsverket (Copernicus Emergency Management Service 2018d; Lantmäteriet 2019; 
Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 XIII 

Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget 
24 juli klockan 10:06 UTC presenteras i Figur C9. 
 

 
Figur C9: Vegetationens fördelning i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 2018-
07-24 10:06 UTC, baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket (Copernicus 
Emergency Management Service 2018d; Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 XIV 

Kartan i Figur C10 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad 
marktäckedata i brandområdena 31 juli klockan 10:02 UTC.  
 

 
Figur C10: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-31 10:02 UTC, baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och 
Naturvårdsverket (Copernicus Emergency Management Service 2018e; Lantmäteriet 2019; 
Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 XV 

Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget 
31 juli klockan 10:02 UTC presenteras i Figur C11. 
 

 
Figur C11: Vegetationens fördelning i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-31 10:02 UTC, baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket 
(Copernicus Emergency Management Service 2018e; Naturvårdsverket 2019a). 
 
  



 

 XVI 

Bilaga D: Trängslet 
Kartan i Figur D1 visar vegetationen i ett 160 000 hektar stort område kring Trängslet.  
 

 
Figur D1: Karta med marktäckedata i ett 160 000 ha stort område kring branden Trängslet, 
baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 
2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018) 
 
Kartan i Figur D2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet Trängslet. 
 



 

 XVII 

Figur D2: Karta med marktäckedata strax innanför gränsen till brandområdet Trängslet, 
baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 
2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
Diagrammet i Figur D3 visar vegetationsfördelningen för området strax innanför gränsen till 
brandområdet Trängslet och är baserat på karteringen presenterad i Figur D2. 
 

Figur D3: Vegetationens fördelning strax innanför gränsen till brandområdet Trängslet, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 



 

 XVIII 

Kartan i Figur D4 visar vegetationen strax utanför gränsen till brandområdet Trängslet.  
 

Figur D4: Karta med marktäckedata strax utanför gränsen till brandområdet Trängslet, 
baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 
2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XIX 

Bilaga E: Lillåsen/Fågelsjö 
Kartan i Figur E1 visar vegetationen i ett 160 000 hektar stort område kring 
Lillåsen/Fågelsjö.  
 

 
Figur E1: Karta med marktäckedata i ett 160 000 ha stort område kring branden 
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XX 

Kartan i Figur E2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö. 
 

Figur E2: Karta med marktäckedata strax innanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXI 

Diagrammet i Figur E3 visar vegetationsfördelningen för området strax innanför gränsen till 
brandområdet Lillåsen/Fågelsjö och är baserat på kartering presenterad i Figur E2. 
 

Figur E3: Vegetationens fördelning strax innanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXII 

Kartan i Figur E4 visar vegetationen strax utanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö.  
 

Figur E4: Karta med marktäckedata strax utanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXIII 

Bilaga F: Storbrättan 
Kartan i Figur F1 visar vegetationen i ett 160 000 hektar stort område kring Storbrättan.  
 

 
Figur F1: Karta med marktäckedata i ett 160 000 ha stort område kring branden Storbrättan, 
baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 
2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXIV 

Kartan i Figur F2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet Storbrättan. 
 

Figur F2: Karta med marktäckedata strax innanför gränsen till brandområdet Storbrättan, 
baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 
2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXV 

Diagrammet i Figur F3 visar vegetationsfördelningen för området strax innanför gränsen till 
brandområdet Storbrättan och är baserat på Figur F2.  
 

Figur F3: Vegetationens fördelning strax innanför gränsen till brandområdet Storbrättan, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXVI 

Kartan i Figur F4 visar vegetationen strax utanför gränsen till brandområdet Storbrättan.  
 

Figur F4: Karta med marktäckedata strax utanför gränsen till brandområdet Storbrättan, 
baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet 
2019; Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXVII 

Bilaga G: Mindre bränder 
Vegetationsfördelning för de 26 mindre bränderna har tagits fram. I Figur G1 till G10 
presenteras de som särskiljer sig på olika sätt och nämns i avsnitt 4.5. 
 

 
Figur G1: Vegetationens fördelning för branden i Lima, Malung-Sälens kommun (501 ha), 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 

 
Figur G2: Vegetationens fördelning för branden i Stor-Tävjeåsen, Jämtlands län (174 ha), 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 



 

 XXVIII 

 
Figur G3: Vegetationens fördelning för branden i Björneborg, Kristinehamns kommun 
(163 ha), baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 
2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 

 
Figur G4: Vegetationens fördelning för branden i Gällivare (146 ha), baserat på underlag 
från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018).  
 



 

 XXIX 

 
Figur G5: Vegetationens fördelning för branden i Degervattnet, Skellefteå kommun (97 ha), 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 

 
Figur G6: Vegetationens fördelning för branden i Björkberg, Lycksele kommun (88 ha), 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
 



 

 XXX 

 
Figur G7: Vegetationens fördelning för branden i Kåtaträsk, Malå kommun (77 ha), baserat 
på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 

 
Figur G8: Vegetationens fördelning för branden i Pajala (74 ha), baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; Skogsstyrelsen 2018). 
 
 



 

 XXXI 

 
Figur G9: Vegetationens fördelning för branden i Lillögda, Åsele kommun (62 ha), baserat 
på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 

 
Figur G10: Vegetationens fördelning för branden i Fredrika, Åsele kommun (53 ha), baserat 
på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2019a; 
Skogsstyrelsen 2018). 
 
  



 

 XXXII 

Bilaga H: Fire Weather Index 
Figurer för Fire Weather Index är framtagna för tidsperioden 12 juli till 29 juli och 
presenteras i Figur H1 till H18. Figurerna illustrerar brandspridningsrisken för området kring 
de sex största bränderna Enskogen, Lillåsen/Fågelsjö, Ängra, Trängslet, Storbrättan och 
Nötberget. 
 

 
Figur H1: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-12, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 
 
  



 

 XXXIII 

 
Figur H2: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-13, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H3: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-14, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 



 

 XXXIV 

 
Figur H4: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-15, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H5: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-16, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.).



 

 XXXV 

 
Figur H6: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-17, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H7: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-18, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 
 



 

 XXXVI 

 
Figur H8: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-19, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H9: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-20, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 



 

 XXXVII 

 
Figur H10: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-21, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H11: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-22, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 



 

 XXXVIII 

 
Figur H12: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-23, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H13: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-24, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 
 



 

 XXXIX 

Figur H14: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-25, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H15: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-26, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 



 

 XL 

 
Figur H16: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-27, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
 

 
Figur H17: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-28, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
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Figur H18: Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-29, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet 2019; MSB u. å.). 
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Denna administrativa rapport innehåller projektets reviderade projektplan efter 

kommentarer från handledare. Se bifogade sidor. 

 

 



PRELIMINÄR PROJEKTPLAN 

BRANDSPRIDNINGEN OCH VEGETATION 
 

 

Bakgrund 

Under sommaren 2018 härjade många skogsbränder i Sverige. Skogsbrändernas utbredning 
påverkas starkt av väder, klimat och vegetation. Våren 2018 var varm och torr och dessa 
förhållanden fortsatte under sommaren. Detta innebar att brandrisken var stor då vegetationen 
var lättantändlig under en lång period. För att förstå hur bränderna spreds och för att 
förhindra liknande problem i framtiden är det viktigt att veta vilken typ av vegetation som har 
brunnit. Generellt fungerar våtmarker, vatten och lövskog som begränsande faktorer i 
skogsbrand medan barrskog med lavrik undervegetation har hög brandspridningshastighet.  
 
Syfte 

Syftet med projektet är att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som har brunnit 
under skogsbränderna sommaren 2018.  
 

Mål 

● Undersöka vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna 2018. 
● Identifiera faktorer, med avseende på vegetation, som kan leda till en ökad risk för 

brandspridning i framtiden. 
 
Frågeställningar 

● Påvisas en tydlig skillnad för brandspridningen i skogar med mer lövträd och 
våtmarker jämfört med en skog med barrträd?  

● Medför det risker för brandspridning att ha en homogen skog med enbart gran och tall 
jämfört med att variera skogen med exempelvis lövträd och våtmarker? 

● Gjorde den torra sommaren 2018 att vegetationen spelade en större roll i hur 
bränderna spred sig? 

 

Metodbeskrivning 

● Litteraturstudie  
○ Brandspridning 

■ Barrskog 
■ Lövskog 
■ Undervegetation 
■ Våtmarker 

○ Kategorisering av skogstyper 
○ Allmän teori om skogsbränder 
○ Internationell forskning 

 



○ Beskrivning av brandområdena med historik 
■ Markanvändning 

○ Släckningsarbetet sommaren 2018 
○ Brandtyper såsom markbrand och kronbrand 

 
● Analys av GIS-data från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 

○ Skogsstyrelsens data över brandområdena 
○ Naturvårdsverkets data över vegetation geografiskt 

 
● Analys av väder och klimat för sommaren 2018 

○ Nederbörd- och temperaturdata från SMHI 
 

● Analys av brandspridning  
○ Tidsaspekt 

 
Genom att använda kartlager från Naturvårdsverket syns det vilken vegetation som finns på 
de platserna där det, enligt MSB:s kartor, har brunnit. 
 

Tidsplan 

Se bifogad tidsplan. 
 

Avgränsningar 

● Projektet avgränsas till att endast behandla bränder med utbredning större än 1000 ha. 
● Endast de bränder där det finns bra underlag gällande de viktigaste aspekterna för 

spridning analyseras.  
● Lämpliga bränder med olika vegetationstyper väljs ut för analys. 

 
Redovisning 

Redovisning sker skriftligt genom att skriva rapport, och muntligt genom redovisning i slutet 
av kursen. 
 
Projektdeltagare 

Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olof Lood, Lisa Lundgren och 
Sandra Norberg 
 
Datum 

2019-04-04 
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Sammanfattning 

 

Denna administrativa rapport innehåller projektets projektplan. I projektplanen        
ryms projektets bakgrund, syfte, mål, frågeställningar, metodbeskrivning,       
avgränsningar och redovisning.  

 

  



PROJEKTPLAN 

Analys av vegetationen i brandområdena 2018 

 

 

Bakgrund 

Under sommaren 2018 härjade många skogsbränder i Sverige. Skogsbrändernas utbredning          
påverkas starkt av väder, klimat och vegetation. Våren 2018 var varm och torr och dessa               
förhållanden fortsatte under sommaren. Detta innebar att brandrisken var stor då vegetationen            
var lättantändlig under en lång period. För att förstå hur bränderna spreds och för att förhindra                
liknande problem i framtiden är det viktigt att veta vilken typ av vegetation som har brunnit.                
Generellt fungerar våtmarker, vatten och lövskog som begränsande faktorer i skogsbrand           
medan barrskog med lavrik undervegetation har hög brandspridningshastighet.  
 
Syfte 

Syftet med projektet är att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som har brunnit               
under skogsbränderna sommaren 2018.  
 

Mål 

● Undersöka vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna 2018. 
● Identifiera faktorer, med avseende på vegetation, som kan leda till en ökad risk för              

brandspridning i framtiden. 
 
Frågeställningar 

● Vilken typ av vegetation brann under skogsbränderna sommaren 2018? 
● Påvisas en tydlig skillnad för brandspridningen i skogar med mer lövträd och            

våtmarker jämfört med en skog med enbart barrträd?  
● Gjorde den torra sommaren 2018 att vegetationen spelade en större roll för hur             

bränderna spred sig? 

 

Metodbeskrivning 

● Litteraturstudie  
○ Brandspridning 

■ Barrskog 
■ Lövskog 
■ Undervegetation 
■ Våtmarker 
■ Utveckling av brandförlopp 
■ Tidsaspekt 

○ Kategorisering av skogstyper 
○ Allmän teori om skogsbränder 
○ Internationell forskning 



○ Beskrivning av brandområdena med historik 
■ Markanvändning 

○ Släckningsarbetet sommaren 2018 
○ Brandtyper såsom markbrand och kronbrand 

 
● Analys av GIS-data från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 

○ Skogsstyrelsens data över brandområdena 
○ Naturvårdsverkets data över vegetation geografiskt 

 
● Analys av väder och klimat för sommaren 2018 

○ Nederbörd- och temperaturdata från SMHI 
○ Vind 

 
● Helhetsanalys av brandspridningen 

 
Genom att använda kartlager från Naturvårdsverket syns det vilken vegetation som finns på             
de platserna där det, enligt MSB:s kartor, har brunnit. 
 

Tidsplan 

Se tidsplan i rapport W-19-75 / A-05.  
 

Avgränsningar 

● Projektet avgränsas till att endast behandla bränder med utbredning större än 1000 ha. 
● Endast de bränder där det finns bra underlag gällande de viktigaste aspekterna för             

spridning analyseras.  
● Lämpliga bränder med olika vegetationstyper väljs ut för analys. 

 
Redovisning 

Redovisning sker skriftligt genom att skriva rapport, och muntligt genom redovisning i slutet             
av kursen. 
 
Projektdeltagare 

Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olof Lood, Lisa Lundgren och             
Sandra Norberg 
 
Datum 

2019-04-05 
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Tid: 13:40 
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Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle 
Lood, Lisa Lundgren, Sandra Norberg 
 

● Kom i tid till förutbestämda klockslag.  
● Vid sen ankomst till förutbestämda möten meddelas närvarande. 
● Arbete sker under eget ansvar och flexibilitet är tillåtet. Totalt 40 timmar per vecka 

inklusive rast.  
● Inför gemensamma arbeten meddelas berörda i god tid innan. 
● Varje möte inleds med en mårunda.  
● Vi förväntas inte jobba övertid.  
● Vid hög eller låg arbetsbelastning meddelar vi projektgruppen. 
● Ärende- och rapportlogg fylls i av den som utfört arbetet. Klarmarkering sker 

gemensamt under avstämningsmöte.  
● Alla har ansvar för att tidsplanen hålls och att projektmålen blir uppfyllda. Simon Ene 

kommer försöka ha extra överblick.  
 

 

 

 



april
m

aj
juni

VECKA
 14

VECKA
 15

VECKA
 16

VECKA
 17

VECKA
 18

VECKA
 19

VECKA
 20

VECKA
 21

VECKA
 22

VECKA
 23

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

1
2

3
4

5
8

9
10

11
12

15
16

17
18

19
22

23
24

25
26

29
30

1
2

3
6

7
8

9
10

13
14

15
16

17
20

21
22

23
24

27
28

29
30

31
3

4
5

6
7

A
nsvarig

A
ktivitet

Projektplan

Sam
tliga

A-rapport projektplan

Sam
tliga

Revidering av tidsplan

Litteraturstudie klar (kl 17.00)

Karin, M
aria

G
-rapport Litteraturstudie

Karin, M
aria

L-rapport Barrskog

Karin, M
aria

L-rapport Lövskog

Karin, M
aria 

L-rapport Undervegetation

Karin, M
aria

L-rapport Våtm
arker

Sandra, Lisa
L-rapport Släckningsarbete, förlopp Jäm

tlands län

Sandra, Lisa
L-rapport Släckningsarbete, förlopp G

ävleborgs 
län

Sandra, Lisa
L-rapport Släckningsarbete, förlopp Dalarnas län

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Kartering av m
arkanvändning och 

vegetation

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Allm
än teori om

 skogsbränder

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Beskrivning av brandom
rådena 

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Brandtyper (m
arkbrand, kronbrand)

Björn
Litt-studie från handledare (fre 26 kl 12)

Sam
tliga

Revidering av litteraturstudie

Sam
m

anställning av väder-data

Lisa, Sandra
G

-rapport Väder-data

Sandra, Lisa
L-rapport Väder-data: FW

I

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Väder-data: N
ederbörd

Karin, M
aria

L-rapport Väder-data: Tem
peratur

Sandra, Lisa
L-rapport Väder-data: Vindriktning, vindhastighet

Sandra, Lisa
L-rapport Väder-data: Vindrosor

Sam
m

anställning av G
IS-data

Sam
tliga

G
IS-m

etod

O
skar, O

lle, Sim
on

G
-rapport G

IS-data

Sim
on

L-rapport G
IS-data: Cirkeldiagram

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport G
IS-data: Enskogen/Ängra/N

ötberget

Sandra, Lisa
L-rapport G

IS-data: Fågelsjö

Karin, M
aria

L-rapport G
IS-data: Trängslet

Sam
tliga

L-rapport G
IS-data: M

indre bränder

H
elhetsanalys av brandspridningen

Sam
tliga

M
etod helhetsanalys



april
m

aj
juni

VECKA
 14

VECKA
 15

VECKA
 16

VECKA
 17

VECKA
 18

VECKA
 19

VECKA
 20

VECKA
 21

VECKA
 22

VECKA
 23

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

1
2

3
4

5
8

9
10

11
12

15
16

17
18

19
22

23
24

25
26

29
30

1
2

3
6

7
8

9
10

13
14

15
16

17
20

21
22

23
24

27
28

29
30

31
3

4
5

6
7

Karin, M
aria

G
-rapport helhetsanalys

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport helhetsanalys: 
Enskogen/Ängra/N

ötberget

Sandra, Lisa
L-rapport helhetsanalys: Fågelsjö

Karin, M
aria

L-rapport helhetsanalys: Trängslet

Sam
tliga

L-rapport helhetsanalys: M
indre bränder

O
skar och Sim

on
M

ittredovisning

Sam
tliga

Arbete m
ed m

ittredovisningen

Sam
tliga

M
inilitteraturstudie populärvetenskaplig

Sam
tliga

Slutrapport sista version (kl 12.00)

Sandra, Lisa
Strukturera slutrapport

Björn
Slutrapport tillbaka från handledare (kl 12.00)

Sam
tliga

Prelim
inär slutrapport (kl 17.00)

Sam
tliga

Presentation

Sam
tliga

O
pponering

Sam
tliga

O
m

arbetad prelim
inär slutrapport (kl 17.00)

Sam
tliga

Reflektionsdokum
ent (kl 17.00)

Björn
Prel slutrapport från handledare (kl 8)

Sam
tliga

Revidering

Sam
tliga

Kurssem
inarium

 (kl 10-12)

Sam
tliga

Total sam
m

anfattande rapport, lägg upp i Diva

Sam
tliga

Individuell populärvetenskaplig sam
m

anfattning

Sam
tliga

Individuell sam
m

anfattning på engelska



 

 
Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W-19-75 / A-07 

Datum 

2019-04-29 

Ersätter 

W-19-75 / A-05 

 Författare 

Samtliga 

 

Handledare 

Björn Claremar 

Rapportnamn 

Uppdaterad tidsplan 

 

Sammanfattning 
 

Denna administrativa rapport innehåller projektets uppdaterade tidsplan. Se 

bifogade sidor. 

 



april
m

aj
juni

VECKA
 14

VECKA
 15

VECKA
 16

VECKA
 17

VECKA
 18

VECKA
 19

VECKA
 20

VECKA
 21

VECKA
 22

VECKA
 23

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

1
2

3
4

5
8

9
10

11
12

15
16

17
18

19
22

23
24

25
26

29
30

1
2

3
6

7
8

9
10

13
14

15
16

17
20

21
22

23
24

27
28

29
30

31
3

4
5

6
7

A
nsvarig

A
ktivitet

Projektplan

Sam
tliga

A-rapport projektplan

Sam
tliga

Revidering av tidsplan

Litteraturstudie klar (kl 17.00)

Karin, M
aria

G
-rapport Litteraturstudie

Karin, M
aria

L-rapport Barrskog

Karin, M
aria

L-rapport Lövskog

Karin, M
aria 

L-rapport Undervegetation

Karin, M
aria

L-rapport Våtm
arker

Sandra, Lisa
L-rapport Släckningsarbete, förlopp Jäm

tlands län

Sandra, Lisa
L-rapport Släckningsarbete, förlopp G

ävleborgs 
län

Sandra, Lisa
L-rapport Släckningsarbete, förlopp Dalarnas län

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Kartering av m
arkanvändning och 

vegetation

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Allm
än teori om

 skogsbränder

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Beskrivning av brandom
rådena 

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Brandtyper (m
arkbrand, kronbrand)

Björn
Litt-studie från handledare (fre 26 kl 12)

Sam
tliga

Revidering av litteraturstudie

Sam
m

anställning av väder-data

Lisa, Sandra
G

-rapport Väder-data

Sandra, Lisa
L-rapport Väder-data: FW

I

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport Väder-data: N
ederbörd

Karin, M
aria

L-rapport Väder-data: Tem
peratur

Sandra, Lisa
L-rapport Väder-data: Vindriktning, vindhastighet

Sandra, Lisa
L-rapport Väder-data: Vindrosor

Sam
m

anställning av G
IS-data

Sam
tliga

G
IS-m

etod

O
skar, O

lle, Sim
on

G
-rapport G

IS-data

Sim
on

L-rapport G
IS-data: Cirkeldiagram

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport G
IS-data: Enskogen/Ängra/N

ötberget

Sandra, Lisa
L-rapport G

IS-data: Fågelsjö

Karin, M
aria

L-rapport G
IS-data: Trängslet

Sam
tliga

L-rapport G
IS-data: M

indre bränder

H
elhetsanalys av brandspridningen

Sam
tliga

M
etod helhetsanalys



april
m

aj
juni

VECKA
 14

VECKA
 15

VECKA
 16

VECKA
 17

VECKA
 18

VECKA
 19

VECKA
 20

VECKA
 21

VECKA
 22

VECKA
 23

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

M
T

O
T

F
M

T
O

T
F

1
2

3
4

5
8

9
10

11
12

15
16

17
18

19
22

23
24

25
26

29
30

1
2

3
6

7
8

9
10

13
14

15
16

17
20

21
22

23
24

27
28

29
30

31
3

4
5

6
7

Karin, M
aria

G
-rapport helhetsanalys

O
skar, O

lle, Sim
on

L-rapport helhetsanalys: 
Enskogen/Ängra/N

ötberget

Sandra, Lisa
L-rapport helhetsanalys: Fågelsjö

Karin, M
aria

L-rapport helhetsanalys: Trängslet

Sam
tliga

L-rapport helhetsanalys: M
indre bränder

O
skar och Sim

on
M

ittredovisning

Sam
tliga

Arbete m
ed m

ittredovisningen

Sam
tliga

M
inilitteraturstudie populärvetenskaplig

Sam
tliga

Slutrapport sista version (kl 12.00)

Sandra, Lisa
Strukturera slutrapport

Björn
Slutrapport tillbaka från handledare (kl 12.00)

Sam
tliga

Prelim
inär slutrapport (kl 17.00)

Sam
tliga

Presentation

Sam
tliga

O
pponering

Sam
tliga

O
m

arbetad prelim
inär slutrapport (kl 17.00)

Sam
tliga

Reflektionsdokum
ent (kl 17.00)

Björn
Prel slutrapport från handledare (kl 8)

Sam
tliga

Revidering

Sam
tliga

Kurssem
inarium

 (kl 10-12)

Sam
tliga

Total sam
m

anfattande rapport, lägg upp i Diva

Sam
tliga

Individuell populärvetenskaplig sam
m

anfattning

Sam
tliga

Individuell sam
m

anfattning på engelska



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A-rapport 

Dokumentkod 
W-19-75/A-08 

Datum 
2019-06-03 

Ersätter 
- 

 Författare 
Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, 
Olof Lood, Lisa Lundgren, Sandra Norberg 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Ställningstagande till opponering 

 
Sammanfattning 
 
I denna rapport finns alla kommentarer från opponering samt de ställningstaganden som gjorts             
till dem. Då bilagor inte var kommenterade ingår de ej.  
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Maja Skotte
Ska inte framsidan vara rapportmallen?

Maria Haglund
Vi har tagit till oss detta och lagt till rapportmallen som sida 2.



 

Sammanfattning 
Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under 
skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, användes för att 
analysera den geografiska data som användes. I analysen och kartläggningen användes 
Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata tillsammans med Skogsstyrelsens dataset 
Ungefärligt brandområde. Marktäckedata är uppbyggd av olika klasser och representerar 
olika typer av information, exempelvis dominerande vegetationstyp. Genom arbetet i GIS 
togs det fram kartor över brandområdenas marktäckedata samt cirkeldiagram och tabeller 
med vegetationsfördelningar. Dessa analyserades för att hitta trender i vegetationens 
fördelning som förklarar skogsbrändernas spridning.  
 
Efter analysen kunde slutsatsen dras att det framförallt var barrskog som brann, där 
vegetationstypen tallskog utgjorde den största andelen. Samtidigt stod lövskog för en mycket 
liten del av vegetationsfördelningen i de sex största bränderna. Eftersom det generellt var lite 
lövskog i områdena kring skogsbränderna var det svårt att dra slutsatser kring huruvida 
lövskog är brandhämmande. Våtmarker verkar i vissa fall hindrat brandspridning men brann 
även när det var torrt och varmt. I det initiala skedet i brandförloppet dominerade tallskog 
(utanför våtmark) och temporärt ej skog (utanför våtmark), medan andra vegetationstyper 
involverades allt eftersom bränderna tog fart och spred sig. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Under sommaren 2018 härjade många skogsbränder i Sverige. Skogsbrändernas utbredning 
påverkas starkt av väder, klimat och vegetation. Våren 2018 var varm och torr och dessa 
förhållanden fortsatte under sommaren. Detta innebar att brandrisken var stor då vegetationen 
var lättantändlig under en lång period. På grund av den globala uppvärmningen förväntas 
extremt väder med hög värme och torra perioder bli vanligare vilket leder till ökad risk för 
skogsbränder. För att förhindra omfattande bränder i framtiden är det viktigt att veta vilken 
typ av vegetation som har brunnit och hur bränderna spreds. Generellt fungerar våtmarker, 
vatten och lövskog som begränsande faktorer för skogsbränder medan barrskog med lavrik 
undervegetation har hög brandspridningshastighet.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som har brunnit 
under skogsbränderna sommaren 2018.  
 

1.3 Mål 
● Undersöka vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna 2018. 
● Identifiera och analysera faktorer som kan påverka brandspridning. 

 

1.4 Frågeställningar 
● Vilken typ av vegetation brann under skogsbränderna sommaren 2018? 
● Vilka faktorer kan påverka brandspridning?  
● Påvisas en tydlig skillnad för brandspridning i skogar med mer lövträd och våtmarker 

jämfört med skogar med enbart barrträd?  
● Påverkades de brandbegränsande egenskaperna hos lövskog och våtmark av den 

varma och torra sommaren 2018? 
 

1.5 Avgränsningar 
● Endast bränder med en utbredning större än 50 hektar behandlas enskilt, medan de sex 

största bränderna analyseras mer ingående.  
● Ingen hänsyn tas till vegetationstäthet, objekthöjd och topografi.  
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2. Teori 
Varje år brinner cirka 2,5 miljoner hektar skog i världen (Sveriges Television, 2019) . 
Omfattningen av bränderna kan bli stor eftersom de ytterst sällan begränsas av syrehalt och 
bränsle (Granström, 2005) . Brandintensiteten påverkas bland annat av bränslebäddens 
uppdelning, fukthalt i mark och vegetation, vindhastighet, topografi och brandtyp (Arnell et 
al. , 2002) . Det finns risk för skogsbrand under merparten av vegetationssäsongen, dock är det 
störst sannolikhet för brand i slutet av säsongen då humus i jorden ofta torkat upp (Arnell et 
al. , 2002) . 
 

2.1 Brandtyper 
De tre olika brandtyper som brukar omnämnas vid skogsbrand är kronbrand, ytbrand och 
jordbrand.  
 
2.1.1 Kronbrand 
Kronbrand sker främst i barrskog och drivs av torrt bränsle i trädkronorna men får sin 
grundstyrka från marknära bränslen (Granström, 2005) . Branden sprids genom att gnistor och 
flammor transporteras med vinden, ibland upp till flera hundra meter, och spridningen sker 
främst i V-form (Arnell et al. , 2002) . Starka vindar är alltså en förutsättning för att kronbrand 
ska kunna bildas och spridas (Granström, 2005). 
 
2.1.2 Ytbrand 
Ytbrand använder sig av bland annat finbränsle som till exempel mossa, förna och bärris på 
marken men också av övrig undervegetation och träd (Granström, 2005) . Om lågorna når upp 
till grenarna och därefter sprider sig vertikalt kan det leda till kronbrand (Granström, 2005) . 
En skogsbrand varierar ofta mellan intensiv ytbrand och kronbrand beroende på vindstyrkan 
(Granström, 2005) . 
 
2.1.3 Jordbrand 
Jordbrand, även kallad glödbrand, drivs av bränslen i marken såsom murket trä, humus och 
torv (Granström, 2005) . Branden rör sig sakta genom det organiska materialet vilket torkar 
upp bränslet framför det glödande området (Granström, 2005) . Detta leder till att glöden kan 
sprida sig till något fuktigare material än vad som initialt kan börja brinna vid exempelvis 
ytbrand (Granström, 2005) . Jordbrand brinner ofta självständigt från yt- och kronbränder och 
uppkommer ofta några timmar efter att brandfronten passerat (Ryan, 2002) .  
 

2.2 Vegetation 
Vegetationen har en betydande roll för hur en brand sprider sig och det är främst mängden 
vatten i marken och vegetationen som är avgörande (Granström, 2005; SLU, 2018) . Även 
strukturen hos vegetationen är en viktig faktor för brandens utveckling.  
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2.2.1 Barrskog  
Drygt 80 % av de svenska skogarna är barrskog (Skogskunskap, 2016) och de kraftigaste 
skogsbränderna uppstår i denna skogstyp (Sveriges Television, 2019) . När barrträd brinner är 
det hög risk att gnistor uppstår som kan sprida elden (Sveriges Television, 2019) . 
 
Barrträd har en låg fukthalt och bidrar därför med bränsle till branden (Skogsstyrelsen, 2019) . 
Det är främst barr och torra kvistar som brinner (Skogsstyrelsen, 2019)  men även barken och 
lavar som växer på den (Granström, 2005) . På grund av detta finns det skillnader mellan tall 
och gran med avseende på brand. Tallens nedre grenar dör då ljuset inte når dem och 
grenarna med barr förflyttas högre upp ju äldre tallen blir. Detta gör att den brännbara 
biomassan hamnar längre ifrån marken och risken att en ytbrand sprider sig upp i träden är 
mindre (Skogsstyrelsen, 2019) .  
 
Gran är det vanligaste trädet i svensk skog (Skogsstyrelsen, 2019) . Det klarar skugga bättre 
än tall och behåller därmed sina undre grenar (Granström, 2005) . Barrbiomassan sträcker sig 
således från marken till toppen och den lodräta strukturen ökar risken för kronbrand 
(Granström, 2005; Sveriges Television, 2019) .  
 
2.2.2 Lövskog  
Cirka 18 % av de svenska skogarna utgörs av lövträd men andelen varierar över landet. I 
södra Sverige kan lövträden dominera i en skog medan majoriteten av lövträden i norra 
Sverige finns inblandade i skogar som domineras av barrträd (Skogskunskap, 2016).  
 
Löv innehåller betydligt mer fukt än barr vilket gör lövträden mer motståndskraftiga mot 
brand jämfört med barrträd (Granström, 2005; Sveriges Television, 2019) . Dessutom har 
lövträd oftast inte grenar nära marken vilket gör att en brand vid marken inte lika lätt når 
toppen som hos exempelvis gran, utan förblir en ytbrand (Sveriges Television, 2019) . Om en 
brand startar i en lövskog är det därför ofta markvegetationen som brinner medan lövträden 
kan stå kvar (Hansen, 2003) .  
 
2.2.3 Undervegetation 
Undervegetationen har stor betydelse för hur skogsbränder sprids. Finbränslet antänds fortast 
i vegetationen och därför är dess fukthalt vital för eldens spridningshastighet (Granström, 
2005) . Om förnan varit nedtryckt av ett snötäcke under vintern torkar bränslebädden 
långsammare och brandutvecklingen saktas ned vilket innebär att en snöfattig vinter ofta 
leder till snabbare och intensivare bränder (Granström, 2005) . Allmänt har örter och gräs en 
tillräckligt hög vattenhalt för att ha bromsande effekt på elden till den grad att en eld kan 
självdö då inslaget av dessa är tillräckligt högt i vegetationen (Granström, 2005) . Bärris 
däremot, som har hälften så hög vattenhalt, bidrar till eldens energiutveckling (Granström, 
2005) .  
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En viktig faktor för hur bra ytbränslet brinner är hur luckert det är (Hansen, 2003) . En 
generell regel för bränslen är att ju mer uppluckrat och ju mer finfördelade partiklarna är 
desto hastigare fortplantar sig elden (Hansen, 2003; Granström, 2005) . Ett exempel är mossa 
som genom sin uppfångning av förna bidrar till en mer luftig yta jämfört med endast barrtäckt 
mark (Granström, 2005) .  
 
Det är även skillnad på brändernas spridningskapacitet i levande växter jämfört med dött 
växtmaterial. Levande växter har huvudsakligen samma fukthalt oberoende av omgivningen, 
eftersom de tar upp lika mycket vatten som avdunstar, medan dött växtmaterial har en 
fukthalt svarande mot den omgivande miljön (Granström, 2005)  och torkar därför ut lättare 
(Hansen, 2003) .  
 
2.2.4 Våtmark 
Brandrefugier är områden i naturen som ofta förblir obrända även vid kraftig brand (Wikars 
& Niklasson, 2006) . Exempel på brandrefugier är myrar, kärr och bäckar, även om 
kilometerbreda sjöar är de enda som kan anses helt brandhindrande. Det finns dock flera 
våtmarker och sumpskogar som har brunnit även i nordliga delar av världen (Wikars & 
Niklasson, 2006) . Detta sker ofta när fukthalten i vitmossan som finns i bottenskiktet sjunkit 
så att mossan istället blir ett verksamt bränsle (Granström, 2005) . Det är dock bevisat att lite 
större myrar har lägre brandfrekvens eftersom de oftast stoppar bränder effektivt (Wikars & 
Niklasson, 2006) . En metod för att få uttorkade myrmarker att begränsa elden är att pressa 
myren med bandvagnar (SVT Dalarna, 2018) . Genom detta kommer vatten upp till ytan och 
begränsar branden (SVT Dalarna, 2018) . 
 
Enligt Hasse Berglund på Naturvårdsverket krävs det extremt torra år för att elden ska ta sig 
förbi dalgångar med våtmarker och påstår därför att de är naturliga brandgator (Sveriges 
Television, 2019) . Berglund menar också att våtmarker inte bara fungerar som markskydd 
utan skyddar även mot brandspridning uppe i träden (Sveriges Television, 2019) .  
 

2.3 Nationella Marktäckedata Basskikt 
Nationella Marktäckedata finns tillgänglig som rasterformat, mer specifikt 8-bitars 
(Naturvårdsverket, 2019b). Detta innebär att Sverige är karterat i kvadratiska arealer där 
minsta arealenhet är 0,01 hektar (Naturvårdsverket, 2019b). Insamlingsmetod för karteringen 
är huvudsakligen satellitdata kombinerad med laserskanning men även befintliga 
kartunderlag används (Naturvårdsverket, 2019b). 
 
2.3.1 Nomenklatur 
Totalt är basskiktet i Nationella Marktäckedata uppdelat i 25 stycken tematiska klasser som 
särskiljs med olika färger (Naturvårdsverket, 2019b). Det finns tre hierarkiska nivåer där nivå 
ett är huvudklasser och nivå två och tre underklasser (Naturvårdsverket, 2019b). De tre 
klasser som främst förekommer i de största brandområdena är följande: 
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Skog: “Trädbeklädda områden med en trädhöjd på över 5 m och en krontäckning på mer än 
10 %, eller träd som kan nå dessa värden” (Naturvårdsverket, 2019b). 
 

● Tallskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total 
krontäckning på >10 % och >=70 % av krontäckningen utgörs av tallträd. Trädhöjd är 
>5 m” (Naturvårdsverket, 2019b). 
 

● Temporärt ej skog utanför våtmark:  “Öppna och igenväxande hyggen, stormfällda 
områden eller brandfält utanför våtmark. Trädhöjd är <5 m” (Naturvårdsverket, 
2019b). 

 
Våtmark: “Öppen mark där vattnet under en stor del av året finns nära under, i eller strax 
över markytan” (Naturvårdsverket, 2019b). 
 
Samtliga klasser med definition och färgkodning presenteras i Bilaga B.  
 

2.4 Ungefärligt brandområde 
Det dataset som kallas Ungefärligt brandområde är ett slutet dataset från Skogsstyrelsen 
(Skogsstyrelsen, 2018) . Det är framtaget genom att studera ett ortofoto över Sverige och 
samtliga brandområden 17 september 2018 (Skogsstyrelsen, 2018) . De lokaliserade 
bränderna är markerade på karta (Skogsstyrelsen, 2018)  och kan i GIS tilldelas ett specifikt 
lager för djupare analys. Till varje enskilt brandområde ingår information om bland annat 
tillhörande län, kommun och area (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

2.5 Fire Weather Index 
Fire Weather Index, FWI, är ett mått på risken för brandspridning och värden beräknas varje 
dygn genom modellen The Canadian Forest Fire Weather Index System (MSB, u.å.). Först 
beräknas fukthalt i olika skikt med hjälp av data för temperatur, relativ luftfuktighet, 
vindhastighet och dygnsnederbörd. Det är fukthalten för blad och gräs, fukthalten i ett något 
djupare skikt samt fukthalten i kompakta humuslager som beräkningarna ger. Dessa 
fukthalter används sedan för att beräkna två indexvärden som i sin tur ger värden för FWI 
(MSB, u.å.). 
 

3. Metod 
De brandområden som granskas är över 50 hektar och presenteras i Tabell A1. De sex största 
bränderna Enskogen, Ängra, Nötberget, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och Storbrättan granskas 
särskilt. Bränderna Enskogen, Ängra, Nötberget och Storbrättan analyseras även med 
avseende på brandförlopp.  
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Fanny Jeppsson Stahl
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Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

anna.skoglund.as
bra förklarat!

Maja Skotte
Ordlista

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Fanny Jeppsson Stahl
Vi hade en tanke om att de olika brandområdena borde få varsin kort del i bakgrunden där fakta som nu tagits upp i resultat och diskussion kunde vara med.

Simon Ene
Vi föredrar att den korta bakgrunden ligger i anslutning till resultat och analys, då det är lätt att glömma. Revidering till rapport uteblir.

Harald löf
När ni refererar till något som är i en bilaga borde ni säga var man hittar den. För att underlätta för läsaren.

Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

anna.skoglund.as
snyggt att ni refererar till Bilaga!

Fanny Jeppsson Stahl
Taget den 17 sept kanske kan vara förtydligande. Tolkade det först som att ortofotot var över sverige och att brandområden studerades 17 sept! 
Kanske avgränsa med kommatecken så det blir tydligt att både sverige och brandområden hör till fotot!

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Maja Skotte
En karta?

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.



 

3.1 Analysmetod 
För att bestämma vilken typ av vegetation som brann sommaren 2018 används 
Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata tillsammans med Skogsstyrelsens kartor 
över Ungefärligt brandområde vilket ger marktäcket för brandområdena. Utifrån detta skapas 
cirkeldiagram för att få en översiktlig bild av vegetationens fördelning i brandområdena.  
 
Analysmetoden är uppdelad i fyra delar. Alla delar resulterar i olika cirkeldiagram som 
representerar vegetationsfördelningar. Värden jämförs även i tabeller. 
 
3.1.1 Skillnader mellan brandområdet och hela Sverige 
För att undersöka om brandområdenas geografiska position är slumpmässig sett till hela 
landet, görs en jämförelse mellan brandområdenas och Sveriges vegetationsfördelning.  
 
3.1.2 Skillnad mellan brandområde och området utanför 
För att undersöka om brandområdenas geografiska position är slumpmässig i det lokala 
området runt bränderna jämförs vegetationsfördelningen inom brandområdena med ett större 
område utanför brandområdenas gränser. Det större området väljs godtyckligt och för att få 
med tillräckligt stor areal för att göra en tydlig jämförelse, men utan att större tätbygder ska 
påverka med stora andelar exploaterad mark. Områdets storlek blir då 160 000 hektar vilket 
motsvaras av ett 40 x 40 kilometer stort område runt brandområdet. Cirkeldiagram för 
vegetationsfördelningen skapas med Nationella Marktäckedata i GIS, både inom 
brandområdet och det större området utanför. I en tabell tabuleras olika faktorer som visar 
vegetationsfördelningens skillnader för att lättare kunna jämföras. Faktorerna är beräknade 
genom att dividera andelarna för en viss vegetationstyp i brandområdet med andelarna för 
samma vegetationstyp utanför brandområdet. 
 
3.1.3 Skillnader kring brandområdenas gränser 
Vegetationsfördelningen vid brandområdenas gränser är väldigt intressant för att se 
information om brandstoppande egenskaper. För att göra en jämförelse skapas nya dataset 
manuellt i GIS både strax innanför och strax utanför brandområdenas gränser. Bredden på 
dessa områden runt gränserna varierar men är ungefär 300 meter. Cirkeldiagram för 
vegetationsfördelningen skapas med Nationella Marktäckedata i GIS, både för områdena 
strax innanför och utanför brandområdenas gränser. I en tabell tabuleras även här olika 
faktorer som visar vegetationsfördelningens skillnader för att lättare kunna jämföras. 
Faktorerna är beräknade genom att dividera andelarna för en viss vegetationstyp strax 
innanför brandområdet med samma vegetationstyp strax utanför brandområdet. 
 
3.1.4 Brandområdets utveckling över tid 
Copernicus Emergency Management Service, fortsättningsvis kallat Copernicus, har kartlagt 
utvalda bränder från sommaren 2018. Här finns öppna data som kan laddas in i en 
GIS-programvara och visa hur stora brandområdena varit vid olika tidpunkter. Tillsammans 
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anna.skoglund.as
vilka fyra delar? kanske kan skriva att dom presenteras nedan!

Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Fanny Jeppsson Stahl
Intressanta områden ni har valt, tydligt vad ni är ute efter. Och välsturkturerad metoddel.

Fanny Jeppsson Stahl
Hela meningen går inte ihop riktigt, det känns som att antingen ska en del ord bort, eller så ska det komman en fortsättning?

Harald löf
bör åtminstone delas upp och expanderas.

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Harald löf
Görs det här för alla områden separat eller görs det för alla områden tillsammans?

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Maja Skotte
Ändra kanske till "För att löttare kunna jämföra de olika faktorerna som visa vegetationsfödelningens skillnader presenteras dessa i en tabell" ?

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Fanny Jeppsson Stahl
Kanske förtydliga med ett enkelt exempel någonstans, såsom: en 2a betyder dubbelt så stor andel av skogstypen inom brandområdet och en 1a betyder ingen skillnad, samt hur man drar slutsatser av detta?

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

anna.skoglund.as
lite förvirrande med ordet faktor eftersom faktor också kan syfta på t.ex att en faktor kan vara nederbörd och en annan kan vara temperatur. Men tror att om ni förtydligar det där uppe vad de olika andelarna betyder så kan det bli tydligare! eller typ använder ett annat ord som t.ex kvot

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.



 

med Marktäckedata kan då cirkeldiagram ritas som beskriver vegetationsfördelningen vid en 
särskild tidpunkt. Jämförs Copernicus tidsset med Skogsstyrelsens Ungefärliga brandområde 
kan faktorer beräknas. I en tabell tabuleras återigen olika faktorer som visar 
vegetationsfördelningens skillnader för att lättare kunna jämföras. Faktorerna är beräknade 
genom att dividera varje vegetationstyp vid en specifik tidpunkt med samma vegetationstyp 
vid tidpunkten för brandens slut. 
 

3.2 Metod för GIS 
Geografiskt informationssystem, GIS, används för att analysera geografisk data. 
Programvaran som tillämpas är ArcMap ur ArcGIS Desktop version 10.6.1. (Esri, 2019a) .  
 
3.2.1 Interpolation 
Ett vanligt sätt att presentera insamlad data över ett geografiskt spritt område är med hjälp av 
interpolation (Yang et al. , u. å.) . Valet av interpolationsmetod ger olika resultat och 
bestämmer exempelvis kvalitén, noggrannheten och på vilket sätt den uppföljande analysen 
kan göras (Yang et al. , u. å.) .  
 
3.2.1.1 Metoden Nearest Neighbor 
Interpolationsmetoden Nearest Neighbor tilldelar ytor det värdet som den närmaste punkten 
med känt värde besitter (Yang et al. , u. å.) . Med andra ord förutsätts att området nära en 
punkt besitter ungefär samma information som just punkten. Metoden är användbar när data 
finns jämnt fördelad över ett större område alternativt där data är slumpmässigt fördelade 
(Yang et al. , u. å.) . Interpolationen kan sedan ritas på en topografisk kartbild med exempelvis 
olika färgkoder (Yang et al. , u. å.) . Denna metod kan användas till värden för FWI. 
 
3.2.2 Split by attributes 
För att enklare analysera en viss brand behöver branden tilldelas ett eget självständigt dataset. 
I datasetet Ungefärligt brandområde har alla analyserade brandområden en unik area. Genom 
att i ArcMap använda verktyget Split by attributes, med attributet valt till arean, kan nya 
uppdelade dataset för varje enskild brand skapas och analyseras separat (Esri, 2019b) . 
 
3.2.3 Union 
Verktyget Union gör att två olika dataset enkelt sätts ihop och bildar ett nytt sammansatt 
dataset. Detta dataset är lätt att ändra och områden som filen innehåller kan väljas ut och 
isoleras för att sedan presentera det mest relevanta. Verktyget används för att skapa figurerna 
och cirkeldiagrammen tillhörande det 160 000 hektar stora området utanför bränderna samt 
områdena strax innanför och utanför brandområdenas gränser.  
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Fanny Jeppsson Stahl
Jag förstår inte, förändras vegetationsfördelningen under brandens gång??

Fanny Jeppsson Stahl
Förutom att saker brinner upp då!

Oskar Ahlstedt
Ja, beroende på var branden befinner sig så ser marktäckedatan olika ut. Därav varierar vegationsfördelningen över tid ju längre den sprider sig. Vi anser att detta förklaras tillräckligt i rapporten och ingen ändring kommer att göras.

anna.skoglund.as
ingen källa nämns här men det kanske inte behövs?

Maria Haglund
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Johanna Renberg
kommatecken efter område

Olle Lood
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Harald löf
man tillämpar väl inte en programvara? Programvaran som används/användes

Olle Lood
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.



 

4. Resultat och analys 
 

4.1 Marktäcke i Sverige 
Marktäckedata över hela Sverige presenteras i Figur 1.  
 

 
Figur 1: Karta med marktäckedata över hela Sverige, baserat på underlag från Lantmäteriet 
och Naturvårdsverket (Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 2019a) . De sex största 
brandområdena är belägna inom den utmarkerade röda rutan. 
 
En högre upplösning av Naturvårdsverkets marktäckedata illustreras i Figur 2.  
 

 
Figur 2: Karta med marktäckedata över ett mindre område, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2019a) . 
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Simon Ene
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Maja Skotte
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anna.skoglund.as
Legenderna på figurerna är också lite svårlästa i många figurerna och kanske skulle behöva kollas över!

Olle Lood
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

anna.skoglund.as
dom andra figurerna hade en rubrik med inte denna:(

Simon Ene
Vi har tagit till oss, men håller inte med om kommentar. Revidering av rapport uteblir.

Johanna Renberg
Svårt att läsa vad som står i legenden

Simon Ene
Vi har tagit det till oss, men har ej tid att fördjupa oss i detta. Revidering till rapport uteblir.



 

Sveriges vegetationsfördelning presenteras i Figur 3. Vegetationsfördelningen i Sverige, se 
Figur 3, är av intresse för jämförelse mot brandområdena. Den största andelen utgörs av 
tallskog (utanför våtmark) (16 %). Övrig öppen mark med vegetation utgör den näst största 
andelen (12 %) och följs av temporärt ej skog (utanför våtmark) (12 %). Övriga andelar är 
granskog (utanför våtmark) (10 %), sjö och vattendrag (9 %), öppen våtmark (8 %), 
lövblandad barrskog (utanför våtmark) (6 %), åkermark (6 %), triviallövskog (utanför 
våtmark) (5 %), barrblandskog (utanför våtmark) (5 %), övrig öppen mark utan vegetation 
(3 %), tallskog (på våtmark) (2 %), exploaterad mark, väg/järnväg (2 %), ädellövskog 
(utanför våtmark) (1 %), lövblandad barrskog (på våtmark) (<1 %), triviallövskog (på 
våtmark) (<1 %), granskog (på våtmark) (<1 %), triviallövskog med ädellövinslag (utanför 
våtmark) (<1 %), barrblandskog (på våtmark) (<1 %), temporärt ej skog (på våtmark) (<1 %), 
ädellövskog (på våtmark) (<1 %) och triviallövskog med ädellövinslag (på våtmark) (<1 %).  
 

 
Figur 3: Vegetationens fördelning i Sverige, baserat på underlag från Naturvårdsverket 
(Naturvårdsverket, 2019a) . 
 
Den sammanvägda vegetationsfördelningen för Sveriges samtliga brandområden sommaren 
2018 visas i Figur 4. Den största delen utgörs av tallskog (utanför våtmark) (34 %). 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) utgör den näst största andelen (25 %). Andra andelar av 
betydande storlek är öppen våtmark (9 %), granskog (utanför våtmark) (8 %), barrblandskog 
(utanför våtmark) (6 %), övrig öppen mark med vegetation (4 %), lövblandad barrskog 
(utanför våtmark) (4 %) och tallskog (på våtmark) (3 %).  
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onödigt att säga igen

Olle Lood
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Johanna Renberg
Exempel på del som kan skrivas om

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.



 

 
Figur 4: Vegetationens fördelning inom Skogsstyrelsens alla avgränsade brandområden för 
sommaren 2018, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Vid jämförelse av vegetationsfördelningen i Sverige, Figur 3, och vegetationen i 
brandområdena, Figur 4, kan utläsas att andelarna tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej 
skog (utanför våtmark) är större i brandområdena än i Sverige generellt. Andelen övrig öppen 
mark med vegetation, sjö och vattendrag samt vegetationstyper bestående av lövträd eller 
med lövträdsinslag är däremot mindre i brandområdena. Andelarna öppen våtmark och 
granskog (utanför våtmark) är relativt lika.  
 

4.2 Fire Weather Index för de största brandområdena 
Fire Weather Index över området för de sex största bränderna presenteras mellan 12 juli och 
29 juli, se Figur H1 till Figur H18. Områdets läge i Sverige visas som den markerade röda 
rutan i Figur 1. Bränderna i Kårböle pågick mellan 14 juli och 9 augusti 
(Justitiedepartementet, 2019) , branden i Trängslet mellan 12 juli och 29 juli (SVT Dalarna, 
2018) , Lillåsen/Fågelsjö mellan 15 juli och 28 juli (Härjedalens kommun)  och branden i 
Storbrättan pågick mellan 16 juli och 28 juli (Härjedalens kommun) . 
 
Figurerna visar att brandspridningsrisken varit hög vilket tyder på att det varit mycket torrt. 
Detta bekräftas även av utpressande åtgärder, se avsnitt 2.2.4, som gjordes med bandvagn på 
uttorkade våtmarker vid Trängsletbranden för att våtmarkerna skulle få ökad 
brandbegränsande effekt (SVT Dalarna, 2018). Brandspridningsrisken var hög under längst 
period i Kårböle, se Figur 5, Figur 6, Figur 7 samt Figur H1 till Figur H18. Den 17 juli var 
det störst risk för brandspridning av alla datum då FWI var extremt stort i hela området, se 
Figur H6. Under korta perioder var risken för brandspridning mindre och var den 29 juli 
mycket liten i hela området, se Figur H18.  
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Alexander Fors
Kan det utläsas att

Oskar Ahlstedt
Vi anser att det är bra som det är

anna.skoglund.as
ändra till: Under korta perioder var risken för brandspridning mindre och den 29 juli var den mycket liten i hela området.

Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

anna.skoglund.as
Här skulle det kunna specificeras att dessa är i bilagor!

Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.



 

 

 
Figur 5:  Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-12, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.) . 
 

 
Figur 6:  Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-17, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.) . 
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Fanny Jeppsson Stahl
Bra figurer, lätt att förstå poängen!



 

 
Figur 7:  Karta över FWI för området kring de sex största brandområdena 2018-07-29, 
baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.) . 
 

4.3 Enskogen, Ängra och Nötberget 
Bränderna Enskogen, Ängra och Nötberget, även kallade Kårbölebränderna, ligger i Ljusdals 
kommun i norra Gävleborgs län. Bränderna orsakades av blixtnedslag och omfattade 
sammanlagt 9 500 hektar (Justitiedepartementet, 2019) . Enskogen, drygt 4 300 hektar, var det 
största området som brann i Sverige 2018. Brandområdet Ängra omfattade cirka 3 800 hektar 
och Nötberget knappt 900 hektar (Skogsstyrelsen, 2019) .  
 
4.3.1 Brandområdena 
Kartan i Figur 8 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdena. Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Enskogen 
presenteras i Figur 9. Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Enskogen, se 
Figur 9, utgörs till största del av tallskog (utanför våtmark) (38 %). Temporärt ej skog 
(utanför våtmark) utgör den näst största andelen (30 %). Därefter kommer i fallande storlek 
lövblandad barrskog (utanför våtmark) (7 %), barrblandskog (utanför våtmark) (6 %), 
granskog (utanför våtmark) (5 %), tallskog (på våtmark) (3 %), öppen våtmark (3 %) och 
triviallövskog (utanför våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek.  
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anna.skoglund.as
även skulle det kunna kortas ned!

Simon Ene
Vi anser att avgränsningen 3% och högre är rimlig. Revidering av rapport uteblir.

anna.skoglund.as
Detta är ett stycke som skulle kunna flyttas till bakgrund!

Oskar Ahlstedt
Vi föredrar att den korta bakgrunden ligger i anslutning till resultat och analys, då det är lätt att glömma. Revidering till rapport uteblir.



 

 
Figur 8: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, baserat 
på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet, 2019; 
Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

 
Figur 9: Vegetationens fördelning för branden Enskogen, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
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Simon Ene
Vi har tagit det till oss, men har ej tid redigera detta. Revidering till rapport uteblir.



 

Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Ängra presenteras i Figur 10. 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019a) .  
Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Ängra, se Figur 10, utgörs till största del 
av tallskog (utanför våtmark) (38 %). Temporärt ej skog (utanför våtmark) utgör den näst 
största andelen (24 %). Därefter kommer i fallande storlek öppen våtmark (8 %), 
barrblandskog (utanför våtmark) (7 %), granskog (utanför våtmark) (7 %), lövblandad 
barrskog (utanför våtmark) (5 %) och tallskog (på våtmark) (4 %). Resterande andelar anses 
vara av obetydlig storlek. 
 

Figur 10:  Vegetationens fördelning för branden Ängra, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Nötberget presenteras i Figur 11. 
Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Nötberget, se Figur 11, utgörs till största 
del av temporärt ej skog (utanför våtmark) (30 %). Tallskog (utanför våtmark) utgör den näst 
största andelen (28 %). Därefter kommer i fallande storlek granskog (utanför våtmark) 
(19 %), lövblandad barrskog (utanför våtmark) (7 %) och barrblandskog (utanför våtmark) 
(3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 11: Vegetationens fördelning för branden i Nötberget, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
4.3.2 Vegetationsfördelning kring brandområdena 
Kartan i Figur 12 visar vegetationen i ett 160 000 hektar stort område kring bränderna 
Enskogen, Ängra och Nötberget. Den procentuella vegetationsfördelningen i området kring 
brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget presenteras i Figur 13. Av figuren kan 
utläsas att vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) (27 %) och 
därefter temporärt ej skog (utanför våtmark) (24 %). Dessa två vegetationstyper är även de 
två största i alla tre brandområdena, enligt Figur 9 till Figur 11.  
 
Vegetationsfördelningen i Enskogen skiljer sig mot fördelningen i det stora området omkring 
då tallskog och temporärt ej skog båda har större andel i brandområdet, medan öppen 
våtmark upptar mindre plats, se Figur 9 och Figur 13. I brandområdet Ängra tar öppen 
våtmark däremot upp lika stor andel som i det stora området omkring, vilket är 
anmärkningsvärt. Tallskog (utanför våtmark) är i Ängra ännu mer dominerande i jämförelse 
med området omkring, se Figur 10 och Figur 13. För brandområdet Nötberget är andelen 
temporärt ej skog (utanför våtmark) den dominerande vegetationstypen. Noterbart är att det i 
det stora området totalt inte finns så mycket granskog (utanför våtmark) (8 %), medan den 
vegetation som brunnit i Nötberget till stor del består av just granskog (utanför våtmark) 
(19 %), se Figur 11 och Figur 13.  
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Figur 12:  Karta med marktäckedata i ett 160 000 ha stort område kring bränderna Enskogen, 
Ängra och Nötberget, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

Figur 13:  Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område kring bränderna 
Enskogen, Ängra och Nötberget, baserat på underlag från Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
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4.3.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdenas gränser 
Kartan i Figur 14 visar vegetationen precis innanför gränserna till brandområdena Enskogen, 
Ängra och Nötberget. Vegetationsfördelningen strax innanför gränserna till brandområdena 
Enskogen, Ängra och Nötberget presenteras i Figur C1, Figur C2 och Figur C3. De aktuella 
områdena i Enskogen och Ängra består till största del av tallskog (utanför våtmark) (35 % 
respektive 41 %), se Figur C1 respektive Figur C2, medan motsvarande område i Nötberget 
till största del består av temporärt ej skog (utanför våtmark) (35 %), se Figur C3. För samtliga 
bränder är vegetationsfördelningen strax innanför gränserna en bra representation av 
fördelningen i hela brandområdena, se Figur 9, Figur 10 och Figur 11. Kartan i Figur 15 visar 
vegetationen strax utanför gränserna till brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget. 
 

Figur 14: Karta med marktäckedata strax innanför gränserna till brandområdena Enskogen, 
Ängra och Nötberget, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen (Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
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Figur 15: Karta med marktäckedata strax utanför brandområdena Enskogen, Ängra och 
Nötberget, baserat på underlag från Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax utanför gränsen till brandområdet Enskogen 
presenteras i Figur 16. Figur 16 visar att vegetationen till största del består av tallskog 
(utanför våtmark) (26 %) och temporärt ej skog (utanför våtmark) (14 %), vilket är mindre än 
i brandområdet, se Figur 9. Andelen granskog (utanför våtmark) och sjö och vattendrag finns 
i betydligt större utsträckning strax utanför jämfört med i brandområdet, vilket antyder en 
viss brandbegränsande egenskap hos dessa vegetationstyper.  
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Figur 16: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Enskogen, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) .  
 
Den procentuella vegetationsfördelningen strax utanför gränsen till brandområdet Ängra 
presenteras i Figur 17. Figur 17 visar att vegetationen till största del består av tallskog 
(utanför våtmark) (26 %). Likt vid Enskogen består även vegetationen strax utanför Ängra till 
stor del av sjö och vattendrag (15 %) och granskog (utanför våtmark) (12 %), till skillnad från 
vegetationen i brandområdet, se Figur 10 och Figur 17. Detta indikerar ytterligare på en 
brandbegränsande egenskap hos dessa vegetationstyper.  
 

Figur 17: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Ängra, baserat på 
underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) . 
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Den procentuella vegetationsfördelningen strax utanför gränsen till brandområdet Nötberget 
presenteras i Figur 18. Figur 18 visar att vegetationen till största del består av tallskog 
(utanför våtmark) (24 %) och temporärt ej skog (utanför våtmark) (23 %). I likhet med 
tidigare bränder är det en betydligt större andel sjö och vattendrag strax utanför brandområdet 
än i, se Figur 11 och Figur 18. Till skillnad från de andra Kårbölebränderna är däremot 
andelen granskog (utanför våtmark) mycket större i brandområdet jämfört med strax utanför, 
vilket ifrågasätter en brandbegränsande effekt hos gran. 
 

 
Figur 18: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Nötberget, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
4.3.4 Brandområdet vid olika tidpunkter 
Den procentuella vegetationsfördelningen för brandområdena Enskogen, Ängra och 
Nötberget presenteras vid olika tidpunkter mellan 17 juli och 31 juli. Vid varje tidpunkt 
presenteras den aktuella vegetationsfördelningen för brandområdet sedan brandens start. 
Kartan i Figur 19 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena 17 juli klockan 10:40 UTC. 
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Figur 19: Karta med marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och 
Naturvårdsverket (Copernicus Emergency Management Service, 2018a; Lantmäteriet, 2019; 
Naturvårdsverket, 2019a) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget 
17 juli klockan 10:40 UTC presenteras i Figur 20. I brandens tidiga skede, 17 juli, har främst 
barrskog (utanför våtmark) brunnit varav tallskog (utanför våtmark) stått för den största delen 
(46 %) medan granskog (utanför våtmark) utgör en relativt liten andel (5 %). Näst största 
andelen är temporärt ej skog (utanför våtmark) (24 %). Vid denna tidpunkt har det brunnit 
väldigt lite lövskog, som främst utgörs av lövblandad barrskog (utanför våtmark) (5 %) och 
trivial lövskog (utanför våtmark) (2 %). Andelen öppen våtmark som har brunnit är relativt 
liten (5 %). 
 
En karta över brandområdet 18 juli klockan 10:03 UTC presenteras i Figur B5 och den 
procentuella vegetationsfördelningen vid den aktuella tidpunkten i Figur C5. Andelen 
tallskog (utanför våtmark) (44 %) och granskog (utanför våtmark) (4 %) har minskat sedan 
föregående tidpunkt 17 juli. Temporärt ej skog (utanför våtmark) (26 %) och öppen våtmark 
(6 %) har ökat. Övriga vegetationstyper är relativt oförändrade.  
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Kartan i Figur C6 visar brändernas utbredning 20 juli klockan 9:47 UTC och 
vegetationsfördelningen presenteras i Figur C7. Andelen tallskog (utanför våtmark) (38 %) 
har minskat sedan föregående tidpunkt 18 juli. Granskog (utanför våtmark) (7 %) och 
temporärt ej skog (utanför våtmark) (27 %) har ökat. Öppen våtmark (6 %) och övriga 
vegetationstyper är relativt oförändrade. 
 
Samtliga vegetationstyper är relativt oförändrade mellan 20 juli och 24 juli klockan 
10:06 UTC, se Figur C7 och Figur C9, samt mellan 24 juli och 31 juli klockan 10:02 UTC, se 
Figur C9 och Figur C11. Brändernas utbredning presenteras i Figur C6, Figur C8 och 
Figur C10. Vid jämförelse av vegetationsfördelningen mellan 17 juli och 31 juli, se Figur 20 
och Figur C11, framgår att andelarna förändrats för vissa vegetationstyper. Tallskog har 
minskat från 46 % till 37 % medan temporärt ej skog har ökat från 24 % till 28 %. Även 
granskog har ökat från 5 % till 7 % och resterande vegetationstyper har inte ändrats 
nämnvärt.  
 

 
Figur 20: Vegetationens fördelning i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget, 
2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket 
(Copernicus Emergency Management Service, 2018a; Naturvårdsverket, 2019a) . 
 

4.4 Trängslet 
Brandområdet Trängslet ligger i Älvdalens kommun i Dalarnas län och tillhör Älvdalens 
skjutfält (SVT Dalarna, 2018) . Branden omfattade omkring 3 500 hektar och gick inte att 
släcka med endast manskap på grund av rådande explosionsrisk på skjutfältet från eventuell 
odetonerad ammunition. Därmed blev räddningsinsatsen helt beroende av luftburna 
släckningsresurser och fokus låg främst på att begränsa brandens spridning (Sveriges Radio 
P4 Dalarna, 2018) .  
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4.4.1 Brandområdet 
Kartan i Figur 21 visar brandens geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdet. 
 

 
Figur 21: Karta med marktäckedata i brandområdet Trängslet, baserat på underlag från 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 
2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Trängslet presenteras i Figur 22. 
Vegetationsfördelningen i skogsbrandsområdet Trängslet, se Figur 22, utgörs till största del 
av tallskog (utanför våtmark) (34 %). Öppen våtmark utgör den näst största andelen (21 %). 
Därefter kommer i fallande storlek övrig öppen mark med vegetation (18 %), temporärt ej 
skog (8 %), granskog (utanför våtmark) (5 %), tallskog (på våtmark) (3 %), och lövblandad 
barrskog (utanför våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 22: Vegetationens fördelning för branden i Trängslet, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
4.4.2 Vegetationsfördelning kring brandområdena 
Den procentuella vegetationsfördelningen i ett 160 000 hektar stort område kring Trängslet 
presenteras i Figur 23. Det geografiska området visas i Figur D1. Av Figur 23 kan utläsas att 
vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) (32 %) och därefter öppen 
våtmark (20 %). Vegetationsfördelningen i brandområdet Trängslet speglar fördelningen i 
hela området mycket väl, se Figur 22 och Figur 23. Liksom i Ängra har alltså en betydande 
del våtmark brunnit.  
 

 
Figur 23: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område kring branden 
Trängslet, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 
2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
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4.4.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdets gränser 
Kartan i Figur D2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet Trängslet och 
Figur D3 presenterar vegetationsfördelningen för det aktuella området. Diagrammet i 
Figur 24 visar vegetationsfördelningen för området strax utanför gränsen till brandområdet 
Trängslet och är baserat på karteringen presenterad i Figur D4. Från Figur 24 kan utläsas att 
vegetationen till största del består av öppen våtmark (46 %) och därefter tallskog (utanför 
våtmark) (21 %). Andelen öppen våtmark är betydligt större strax utanför än i brandområdet, 
se Figur 24 och Figur 22, vilket är ett tecken på en brandbegränsande egenskap hos våtmark. 
 

 
Figur 24:  Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Trängslet, baserat 
på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

4.5 Lillåsen/Fågelsjö 
Brandområdet Lillåsen/Fågelsjö ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län och är det näst 
största av brandområdena med en total areal på omkring 3 900 hektar (Skogsstyrelsen, 2018) .  
 
4.5.1 Brandområdet 
Kartan i Figur 25 visar brandens geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdet. 
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Figur 25: Karta med marktäckedata i brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag på 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 
2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Lillåsen/Fågelsjö presenteras i 
Figur 26. Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Lillåsen/Fågelsjö, se Figur 26, 
utgörs till största del av tallskog (utanför våtmark) (29 %).Temporärt ej skog utgör den näst 
största andelen (28 %). Därefter kommer i fallande storlek granskog (utanför våtmark) 
(14 %), barrblandskog (utanför våtmark) (10 %), öppen våtmark (8 %) och tallskog (på 
våtmark) (3 %). Resterande andelar anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 26:  Vegetationens fördelning för branden i Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
4.5.2 Vegetationsfördelning kring brandområdet 
Den procentuella vegetationsfördelningen i ett 160 000 hektar stort område kring 
Lillåsen/Fågelsjö presenteras i Figur 27. Det geografiska området visas i Figur E1. Av 
Figur 27 kan utläsas att vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) 
(31 %) och därefter temporärt ej skog (utanför våtmark) (25 %). Dessa vegetationstyper är 
störst även i brandområdet. Intressant är att andelen granskog (utanför våtmark) i 
brandområdet är dubbelt så stor som i området omkring branden, se Figur 26 och Figur 27.  
 

 
Figur 27: Vegetationens fördelning i ett 160 000 ha stort område kring branden 
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
(Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
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4.5.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdets gränser 
Kartan i Figur E2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet 
Lillåsen/Fågelsjö och Figur E3 presenterar vegetationsfördelningen för det aktuella området. 
 
Diagrammet i Figur 28 visar vegetationsfördelningen för området strax utanför gränsen till 
brandområdet Lillåsen/Fågelsjö och är baserat på karteringen presenterad i Figur E4. Av 
Figur 28 kan utläsas att vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) 
(33 %). Som tidigare bränder är andelen våtmark samt sjö och vattendrag betydligt större 
strax utanför brandområdet än i området, se Figur 26 och Figur 28. Andelen granskog 
(utanför våtmark) i brandområdet är drygt dubbelt så stor som strax utanför området, vilket 
ytterligare ifrågasätter en brandbegränsande egenskap hos gran.  
 

 
Figur 28: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
4.6 Storbrättan 
Brandområdet Storbrättan ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län och omfattar drygt 
900 hektar (Skogsstyrelsen, 2018) . Området ligger cirka 20 kilometer nordväst om 
brandområdet Lillåsen/Fågelsjö. 
 
4.6.1 Brandområdet 
Kartan i Figur 29 visar brandens geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata i 
brandområdet. 
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Figur 29: Karta med marktäckedata i brandområdet Storbrättan, baserat på underlag från 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 
2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdet Storbrättan presenteras i Figur 30. 
Vegetationsfördelningen inom skogsbrandsområdet Storbrättan, se Figur 30, utgörs till största 
del av tallskog (utanför våtmark) (46 %). Temporärt ej skog (utanför våtmark) utgör den näst 
största andelen (29 %). Därefter kommer i fallande storlek öppen våtmark (6 %), lövblandad 
barrskog (utanför våtmark) (6 %) och granskog (utanför våtmark) (3 %). Resterande andelar 
anses vara av obetydlig storlek. 
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Figur 30: Vegetationens fördelning för branden i Storbrättan, baserat på underlag från 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
4.6.2 Vegetationsfördelning kring brandområdet 
Den procentuella vegetationsfördelningen i ett 160 000 hektar stort område kring Storbrättan 
presenteras i Figur 31. Det geografiska området visas i Figur F1. Från Figur 31 kan utläsas att 
vegetationen till största del består av tallskog (utanför våtmark) (33 %) och därefter temporärt 
ej skog (utanför våtmark) (21 %). Dessa vegetationstyper är, med ännu större marginal, störst 
även i brandområdet Storbrättan. Andelen öppen våtmark är dubbelt så stor utanför 
brandområdet som inuti, se Figur 30 och Figur 31. 
 

Figur 31:  Vegetationens fördelning i ett 160 000 ha stort område kring branden Storbrättan, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) . 
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4.6.3 Vegetationsfördelning innanför och utanför brandområdets gränser 
Kartan i Figur F2 visar vegetationen strax innanför gränsen till brandområdet Storbrättan och 
Figur F3 presenterar vegetationsfördelningen för det aktuella området. Diagrammet i Figur 32 
visar vegetationsfördelningen för området strax utanför gränsen till brandområdet Storbrättan 
och är baserat på karteringen presenterad i Figur F4. Av Figur 32 kan utläsas att vegetationen 
till största del består av tallskog (utanför våtmark) (33 %), temporärt ej skog (utanför 
våtmark) (19 %) och öppen våtmark (19 %). Detta skiljer sig från inom brandområdet där 
öppen våtmark inte är en betydande andel, medan det strax utanför området finns betydligt 
mer öppen våtmark, se Figur 30 och Figur 32. Alltså verkar öppen våtmark återigen vara 
brandbegränsande. 
 

 
Figur 32: Vegetationens fördelning strax utanför gränsen till brandområdet Storbrättan, 
baserat på underlag från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) .  
 
4.6.4 Brandområdet vid olika tidpunkter 
Kartan i Figur 33 visar brändernas geografiska läge, utbredning samt karterad marktäckedata 
i brandområdena 17 juli klockan 10:40 UTC. 
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Figur 33:  Karta med marktäckedata i brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40 UTC, 
baserat på underlag från Copernicus, Lantmäteriet och Naturvårdsverket (Copernicus 
Emergency Management Service, 2018f; Lantmäteriet, 2019; Naturvårdsverket, 2019a) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen i brandområdent Storbrättan 17 juli klockan 
10:40 UTC presenteras i Figur 34. I brandens tidiga skede, 17 juli, har främst barrskog 
(utanför våtmark) brunnit varav tallskog (utanför våtmark) stått för den största delen (60 %) 
medan temporärt ej skog (utanför våtmark) står för den näst största delen (9 %). Vid denna 
tidpunkt har det brunnit väldigt lite lövskog, som främst utgörs av lövblandad barrskog 
(utanför våtmark) (8 %), lövblandad barrskog (på våtmark) (<1 %) och triviallövskog 
(utanför våtmark) (<1 %). Andelen öppen våtmark som har brunnit är relativt liten (7 %). 
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Figur 34:  Vegetationens fördelning i brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40 UTC, 
baserat på underlag från Copernicus och Naturvårdsverket (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018f; Naturvårdsverket, 2019a) . 
 
Den procentuella vegetationsfördelningen för totala brandområdet 28 juli presenteras i 
Figur 30. Andelen tallskog (utanför våtmark) (46 %) är störst men har minskat sedan 
föregående tidpunkt 17 juli. Temporärt ej skog (utanför våtmark) (29 %) utgör fortfarande 
den näst största delen men har ökat avsevärt. Övriga vegetationstyper är relativt oförändrade.  
 

4.7 Mindre bränder 
De mindre bränderna som utvärderats är 26 stycken till antalet och fördelade över en stor del 
av Sverige, från Värmland och norrut. Alla har en area mellan 50 hektar och 501 hektar. 
Barrskog utgör den största andelen i 13 bränder varav 11 har tallskog som störst andel. 
Temporärt ej skog (utanför våtmark) är den största andelen i nio av de mindre bränderna där 
de flesta är bränder under 100 hektar.  
 
Vissa bränder under 100 hektar jämförs med den typiska fördelningen i Figur 4. Några av 
dessa bränder består av stor andel temporärt ej skog (utanför våtmark), nämligen 
Degervattnet, Figur G5, (72 %), Björkberg, Figur G6, (47 %), Kåtaträsk, Figur G7, (80 %) 
och branden utanför Pajala, Figur G8, (86 %).  
 
Anmärkningsvärt är att öppen våtmark är den dominerande vegetationen i två av 
brandområdena. Öppen våtmark utgör en stor andel i Lima (28 %), Figur G1, Stor-Tävjeåsen 
(41 %), Figur G2, Björneborg (35 %), Figur G3, och Björkberg (29 %), Figur G6. Branden 
Fredrika i Åsele kommun, Figur G10, särskiljer sig med den stora andelen triviallövskog 
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(utanför våtmark) (40 %). Bränderna utanför Gällivare, Figur G4, och Lillögda, Figur G9, har 
även de stora andelar triviallövskog (utanför våtmark) (10 % respektive).  
 

4.8 Trendanalys 
Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3 är skapade enligt metoderna som beskrivs i avsnitt 3.1.2, 3.1.3 
respektive 3.1.4. I tabellerna går det att avgöra vilka bränder som följer trender, men också att 
utesluta vilka som inte följer någon trend. 
 
Tabell 1:  Brandområde dividerat med området utanför (Naturvårdsverket, 2019a; 
Skogsstyrelsen, 2018) . 
Vegetationsklassificering Enskogen Ängra Nötberget Lillåsen/ 

Fågelsjö 
Stor- 
brättan Trängslet 

Öppen våtmark 0,4 1,1 0,3 0,7 0,4 1,1 

Övrig öppen mark utan vegetation 1,9 1,0 3,1 0,2 0,3 4,3 

Övrig öppen mark med vegetation 0,8 1,2 1,0 0,4 0,8 1,8 

Sjö och vattendrag 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 

Tallskog (utanför våtmark) 1,4 1,4 1,0 1,0 1,4 1,1 

Granskog (utanför våtmark) 0,7 0,9 2,5 2,2 0,5 0,8 

Barrblandskog (utanför våtmark) 0,9 1,1 0,5 1,4 0,5 0,4 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 0,9 0,7 1,0 0,6 1,2 0,7 

Triviallövskog (utanför våtmark) 0,9 0,5 0,8 0,4 0,5 1,0 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 1,2 1,0 1,2 1,1 1,4 0,6 

Tallskog (på våtmark) 0,7 0,9 0,5 0,9 0,9 1,2 

Granskog (på våtmark) 0,2 0,4 1,4 0,7 0,7 2,6 

Barrblandskog (på våtmark) 0,6 0,8 1,1 0,6 0,9 1,5 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 0,6 0,6 0,3 0,6 0,5 0,8 

Triviallövskog (på våtmark) 0,5 0,8 0,6 0,2 0,2 1,5 

Temporärt ej skog (på våtmark) 0,7 1,0 3,1 0,6 0,2 0,2 

 
Tabell 2:  Brandområdet strax innanför gränsen dividerat med brandområdet strax utanför 
gränsen (Naturvårdsverket, 2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
Vegetationsklassificering Enskogen Ängra Nötberget Lillåsen/ 

Fågelsjö 
Stor- 
brättan Trängslet 

Öppen våtmark 0,6 0,9 0,3 0,5 0,4 0,4 

Övrig öppen mark utan vegetation 1,0 1,4 1,2 0,4 0,3 3,5 

Övrig öppen mark med vegetation 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1,7 

Sjö och vattendrag 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 

Tallskog (utanför våtmark) 1,3 1,5 1,1 1,3 1,3 1,6 

Granskog (utanför våtmark) 0,5 0,7 3,7 0,7 0,4 1,1 
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Barrblandskog (utanför våtmark) 1,1 1,3 1,4 1,3 0,3 1,4 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 1,0 0,8 1,1 1,1 0,9 0,7 

Triviallövskog (utanför våtmark) 1,1 0,6 0,6 1,3 0,9 1,2 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 2,0 1,4 1,5 1,8 1,8 2,7 

Tallskog (på våtmark) 0,9 1,4 0,7 0,2 0,5 0,6 

Granskog (på våtmark) 0,1 0,3 0,3 1,4 0,5 1,4 

Barrblandskog (på våtmark) 0,5 0,5 0,8 1,0 3,9 1,4 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 0,7 0,8 0,9 0,4 0,4 1,2 

Triviallövskog (på våtmark) 0,8 2,7 0,7 0,3 0,6 0,5 

Temporärt ej skog (på våtmark) 0,6 1,7 1,3 0,8 0,2 2,5 

 
Tabell 3:  Brandområdet vid en specifik tidpunkt dividerat med brandområdet vid brandens 
slut.  (Copernicus Emergency Management Service, 2018a; b; c; d; e; f; Naturvårdsverket, 
2019a; Skogsstyrelsen, 2018) . 
 Enskogen, Ängra och Nötberget Storbrättan 

Vegetationsklassificering 
2018-07-17 
10:40 UTC 

2018-07-18 
10:03 UTC 

2018-07-20 
09:47 UTC 

2018-07-24 
10:06 UTC 

2018-07-31 
10:02 UTC 

2018-07-17 
10:40 UTC 

Öppen våtmark 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 

Övrig öppen mark utan vegetation 0,8 1,2 0,9 0,9 0,8 1,0 

Övrig öppen mark med vegetation 1,7 1,6 1,2 1,1 1,0 1,2 

Tallskog (utanför våtmark) 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 

Granskog (utanför våtmark) 0,4 0,4 0,7 0,6 0,7 1,0 

Barrblandskog (utanför våtmark) 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,6 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 1,5 

Triviallövskog (utanför våtmark) 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,3 

Tallskog (på våtmark) 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 

Granskog (på våtmark) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 

Barrblandskog (på våtmark) 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,0 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 

Triviallövskog (på våtmark) 0,4 0,4 0,8 0,9 1,0 0,0 

Temporärt ej skog (på våtmark) 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,0 
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5. Diskussion 
 

5.1 Allmän diskussion 
Generellt upptar tallskog och temporärt ej skog en större andel av vegetationen i 
brandområdena jämfört med Sveriges vegetationsfördelning, se Figur 3 och Figur 4. I 
kombination med detta och att andelen lövträd i de svenska bränderna är mindre än snittet för 
den totala vegetationen i Sverige går det att se en trend att skogsbränder sprids mest i 
områden med mycket barrskog. 
 
I de flesta av de bränder som blivit stora har tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog 
(utanför våtmark) varit de dominerande vegetationstyperna. För bränderna i Enskogen, 
Ängra, Nötberget och Storbrättan som undersökts vid flera tidpunkter, se Tabell 3, kan 
iakttagelsen göras att tallskog varit ännu större vid ett tidigt skede i brandförloppet jämfört 
med vid senare skeden. Detta gäller även för vegetationstypen övrig öppen mark med 
vegetation, vilket kan betyda att vegetationstypen är fördelaktig för branden vid den initiala 
spridningen. Med dessa aspekter i åtanke tyder det på att tallskog i kombination med 
temporärt ej skog, alltså mark som till stor del uppskattas vara kalhyggen, samt övrig öppen 
mark med vegetation kan ge god förutsättning för brandspridning i torra förhållanden likt 
sommaren 2018.  
 
För samtliga stora bränder är det en stor andel öppen våtmark som ingår i den brända 
vegetationen. Vädret under bränderna får räknas som extremt torrt och i dessa situationer kan 
vitmossan på myrmarkerna övergå från ett brandhinder till ett bränsle, se avsnitt 2.2.4. Vid 
torka kan alltså den brandhindrande effekten av en våtmark bli obefintlig och till och med 
bidra till brandens spridning. Detta kan ha inträffat vid flera av bränderna men framför allt 
vid Trängsletbranden, där stor andel våtmark förekom både i och utanför brandområdet. 
Brandbegränsande åtgärder sattes där in i form av bandvagnar som försökte pressa upp vatten 
ur uttorkade våtmarker. Det är dock oklart vilken brandbegränsande effekt detta hade men det 
visar tydligt den problematik som finns med uttorkade våtmarker. I och med att det varit 
extremt torrt i samtliga brandområden kan det möjligtvis antas att vegetationsfördelningen i 
detta fall inte haft en avgörande roll för brandspridningen. Det ska också nämnas att 
släckningsarbetet, som kan ha haft en stor inverkan på brandens spridning, ej har gått att 
analysera. 
 
Lövträd har överlag en liten del i den totala vegetationen i de stora brandområdena och av det 
som brann var det lövblandad barrskog som stod för merparten. Triviallövskog utgör en liten 
och varierande andel av vegetationen inom de stora brandområdena. En gemensam nämnare 
för samtliga vegetationstyper innehållande lövträd är att de ökar i andel i takt med att branden 
sprider sig, se Tabell 3. En förklaring till det kan vara att lövträd är mer svårantändliga än till 
exempel tall, men att de blir mindre motståndskraftiga när branden blir större och kraftigare. 
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Dock utgör lövskog en relativt liten andel av vegetationen även omkring brandområdena 
vilket försvårar analysen kring huruvida lövskog egentligen begränsar brandspridningen. 
 
Vegetationsfördelningen precis innanför brandområdets gräns speglar, för samtliga bränder, 
fördelningen i det totala brandområdet. Detta i kombination med att vegetationen strax 
utanför brandområdet skiljt sig märkbart från inom brandområdet tyder på att vegetationen 
kan ha haft stor betydelse för att branden stoppades just där, se Tabell 2. Trängslet har en 
obefintlig andel sjö och vattendrag både i brandområdet och strax utanför, se Figur 22 och 
Figur 24. För alla andra bränder gäller att andelen sjö och vattendrag är större precis utanför 
brandområdet jämfört med innanför, vilket tydligt visar att sjö och vattendrag begränsar 
brandspridning. Liknande egenskaper gäller för öppen våtmark, som i de flesta fall finns i 
större andel utanför jämfört med innanför brandområdet, vilket visar på att våtmarker i vissa 
områden begränsat bränderna.  
 
Vid de två bränderna Enskogen och Ängra är andelen granskog (utanför våtmark) större 
precis utanför brandområdet jämfört med precis innanför vilket skulle kunna tyda på att gran 
är en brandbegränsande vegetationstyp. Dock har det vid de andra bränderna varit en mindre 
eller ungefär lika stor andel granskog (utanför våtmark) precis utanför brandområdet jämfört 
med innanför vilket pekar på att antydan om att gran skulle vara brandbegränsande är mycket 
osäker. Andelen tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog (utanför våtmark) är i de 
flesta av bränderna större precis innanför brandområdet jämfört med precis utanför, se 
Tabell 2. Detta kan tolkas som att dessa vegetationstyper är bra bränslen, då de har varit ett 
stort inslag i skogsbränderna och då bränderna ej har fortskridit där deras andel varit mindre. 
Det finns även trender på större andel tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog 
(utanför våtmark) vid jämförelse av brandområdena och det omkringliggande områdena på 
160 000 hektar, se Tabell 1, som stärker anledningen att tro att dessa klasser ger goda 
förutsättningar för brandspridning.  
 
Undervegetationen skulle kunna ha en stor betydelse för brandspridningen i skogsmarker. En 
brist i den nationella marktäckedata, som användes för kartläggning av vegetation, är att den 
bara visar den dominerande vegetationstypen. På grund av detta finns ingen kartläggning för 
vilken typ av undervegetation som funnits i brandområdena. Därför är det i princip omöjligt 
att veta om det är träden eller undervegetationen som drivit spridningen av bränderna. Att 
tallskog brunnit behöver inte nödvändigtvis betyda att själva tallarna bidrar med bra bränsle 
utan det skulle kunna vara undervegetationen som bidragit mest. Att granskog inte brunnit 
kan på motsvarande sätt bero på att undervegetationen i granskog inte brinner bra, trots att 
gran annars bidrar till ökad risk för kronbrand och därmed även ökad brandspridning, se 
avsnitt 2.2.1. 
 
Fire Weather Index hade väldigt höga värden för de sex största skogsbrandsområdena under 
brändernas initiala skede medan det var lågt under brändernas slutskede. Detta indikerar att 
Fire Weather Index är en bra metod för att uppskatta brandspridningsrisken. Eftersom den 
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djupare analysen är gjord på områden där brandspridningsrisken var hög, är det svårt att dra 
några slutsatser om hur vegetationen inverkar under andra förhållanden.  
 
Det är svårt att dra slutsatser utifrån de mindre bränderna eftersom de är utspridda över landet 
och därmed har naturligt stora skillnader i vegetationsfördelning. Spridningen över landet gör 
även att förhållandena för brandspridning skiljer sig avsevärt, mycket på grund av skillnader 
med avseende på släckningsarbete och väderförhållanden.  
 

5.2 Osäkerhetsanalys 
Att analysera brandförloppet och vilken typ av vegetation som brinner vid olika tidpunkter är 
mycket komplext. På grund av väderförhållanden är det inte enbart vegetationstypen som 
påverkar brandspridningen. Särskilt vindstyrka och vindriktning kan ha betydelse för i vilken 
riktning branden sprider sig. Utöver vädret är släckningsarbetet en mycket viktig faktor som 
påverkar brandförloppet.  
 
Väderfaktorer som påverkar brandspridning är bland annat vindriktning och vindhastighet, 
nederbörd, temperatur, markfuktighet och luftfuktighet. Risken för brandspridning 
sammanfattas i Fire Weather Index men under branden hade det varit intressant att även 
analysera nederbörd, vindriktning och vindhastighet. SMHIs aktiva väderstationer är relativt 
få och ligger långt från de aktuella bränderna vilket gör det svårt att utifrån dessa dra 
slutsatser om förhållandena i brandområdena. Det finns offentliga radarbilder för nederbörden 
över hela Sverige men upplösningen är för låg för att kunna avgöra nederbördsmängden i de 
aktuella områdena.  
 
En förutsättning för att kunna avgöra hur vädret inverkar på brandspridningen är tillgång till 
tydliga kartbilder över brandens utveckling vid olika tidpunkter. Det finns behandlade 
satellitbilder från Copernicus där de områden som brunnit är utmarkerade. Bilderna är inte 
tagna vid jämna tidsintervall och antalet bilder varierar mellan bränderna. På grund av 
mycket rökbildning och molnighet är det vid flera tillfällen stora områden som inte är 
analyserade av Copernicus. Detta skapar stor osäkerhet då branden i flera fall har utvecklats 
där det på tidigare bilder varit områden som inte kunnat analyseras. Detta innebär att 
brandområdena i praktiken kan vara lika stora mellan de tidpunkter som representeras av flera 
efterföljande bilder.  
 
En förutsättning för att analysera brandspridningen är tillgång till tydliga kartbilder över 
brandens utveckling vid olika tidpunkter. Tillförlitliga bilder finns för några få tidpunkter för 
enstaka bränder. Trots detta finns det stor osäkerhet på grund av bristfällig information 
angående väder och släckningsarbetet.  
 
Efter omfattande kontaktförsök med räddningstjänster i berörda län erhölls några 
händelseloggar och händelserapporter. I vissa fall saknas relevant information i 
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händelseloggarna och befintlig information är sällan tillräckligt geografiskt precis eller saknar 
utvärdering om effektivitet av släckningsarbetet. Dessutom är språket ofta internt och kräver 
ytterligare information och kartor för att förstås. Genomgående problem har varit att erhålla 
information och inom rimlig tid för att kunna inkluderas i analysen. Detta gäller mer 
detaljerad information angående släckningsarbete, radarbilder över nederbörd med högre 
upplösning och kartor över brandförlopp vid olika tidpunkter.  
 
Alla cirkeldiagram som presenteras är baserade på Naturvårdsverkets kartering, Nationella 
marktäckedata. Då karteringen är gjord på underlag som exempelvis satellitbilder finns det 
brister i karteringen. Bristerna innebär att klassificeringar ibland kan ha blivit fel, men för 
ändamålet och då brandområdena är stora och många, anses kvaliteten på denna kartering 
vara bra och de generella mönster som presenteras anses också vara representativa.  
 
Då varken objekthöjd eller vegetationstäthet har tagits hänsyn till, finns risken att de varierat 
en del inom och mellan de olika brandområdena. De hypotetiska skillnaderna påverkar 
skogens brännbara biomassa och därmed mängden bränsle för bränderna. Där trädhöjden 
varit hög kan den större biomassan därför gynnat bränderna och ge en något missvisande 
bedömning av vegetationsfördelningen. En annan avgränsning har varit topografin. 
Topografin spelar viss roll för hur branden sprider sig. Eftersom spridningshastighet och 
släckningsarbete inte kunnat inkluderas i analysen har även topografiska skillnader i 
terrängen valts att exkluderas. 
 

5.3 Framtida studier 
Vidare studier skulle kunna behandla även mindre bränder mer i detalj. I denna studie har 
främst de sex största bränderna undersökts som har haft liknande vegetationsfördelning med 
lite lövskog. Det skulle därför vara av intresse att undersöka skogsbränder med större inslag 
av lövskog som har samma förutsättningar som en motsvarande skog med mycket barrträd. 
Vid tillgång till mer information om släckningsarbete och väderförhållanden kan 
brandförloppet och brandspridning med avseende på olika vegetationstyper undersökas mer 
ingående.  
 

6. Slutsats 
Metoden för att möjliggöra en analys av de sex största bränderna var att kartlägga 
vegetationstyper inom brandområdena, ett större område omkring samt vegetationen precis 
innanför och utanför gränsen till brandområdena. De vegetationstyper som dominerade för 
skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 var främst tallskog (utanför våtmark) och 
temporärt ej skog (utanför våtmark) men även öppen våtmark och granskog (utanför våtmark) 
utgjorde relativt stora andelar.  
 
Att våtmark haft en stor del i bränderna har med största sannolikhet en koppling till den 
extrema torkan under sommaren 2018, vilket ledde till att en del våtmarker torkade ut och 
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frigjorde bränsle till bränderna. För lövskog är det svårare att avgöra om den varma 
sommaren 2018 hade en påverkan på de brandbegränsande egenskaperna, då det generellt 
fanns väldigt lite lövskog i och kring de största brandområdena. Möjligtvis hade även lövskog 
brunnit med liknande intensitet som barrskog om dess vegetationsandel i brandområdena 
varit större.  
 
Av den vegetation som brann sommaren 2018 var andelen lövskog liten i jämförelse med 
barrträd. Att andelen lövskog som brunnit är låg skulle, förutom att det generellt finns lite 
lövträd i och i anslutning till brandområdena, kunna bero på att lövträd faktiskt är ett sämre 
bränsle än barrträd. Detta eftersom andelen lövskog som har brunnit är mycket mindre än den 
totala andelen lövskog i hela Sverige, till skillnad från barrskog där istället en större andel 
brunnit än den totala andelen i Sverige. Denna jämförelse tyder på att barrskog gynnar 
skogsbränder mer än lövskog. 
 
Faktorer som skulle kunna påverka brandspridning är släckningsarbete, brandspridningsrisk 
och marktäcke. Trender visar att det finns stora andelar tallskog vid brandförloppets initiala 
skede, men det är väldigt svårt att se om det skedde naturligt eller om det blivit påverkat av 
släckningsarbetet.  
 
Det är genomgående svårt att dra några större slutsatser kring huruvida en viss vegetationstyp 
är fördelaktig som bränsle eller om den brunnit för att det helt enkelt inte funnits någon annan 
vegetationstyp i området. 
 
  

43 

Fanny Jeppsson Stahl
Kanske förtydliga att ni "drar slutsatsen att" och så allt ni skrev sen efter.

Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

Maja Skotte
"inom" istället för första i:et? Ser ut som slarvfel annars

Oskar Ahlstedt
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.

anna.skoglund.as
Ni nämner att lövskog inte är lika vanligt i sverige men säger att om man kollar andelen av lövskog som brunnit så är den mindre än den totala andelen lövskog i sverige. och att ni från detta kan dra slutsatsen att lövskog brinner mindre. Men det kan ju ha varit slumpen att bränderna skedde mer i norr och att det där finns mest barrskog. Om bränderna hade varit i söder så kanske det hade sett väldigt annorlunda ut...  eller ska man dra slutsatsen att anledningen att bränderna hände i norr var pga av att lövskog brinner sämre så bränderna startade aldrig där men hade gjort det om det var barrskog?

Fanny Jeppsson Stahl
Hm ja det borde tas upp på något sätt, att vegetationsvariationen över landet är stor. Och andra faktorer än vegetation kan ha avgjort var det börjar brinna och sen brann det i barrskog bara för att det helt enkelt var det som fanns på den platsen?

Simon Ene
Vi har tagit det till oss och reviderat rapporten.



 

Referenslista 
Arnell, A., Bengtsson, L. & Liedholm, H. (2002). Elden i skogen . Jönköping: Skogsstyrelsen. 
Copernicus Emergency Management Service (2018a). [EMSR298] Enskogen: Delineation 

Map, Monitoring 1. Tillgänglig: 
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR298_01EN
SKOGEN_01DELINEATION_MONIT01/1. [2019-04-12]. 

Copernicus Emergency Management Service (2018b). [EMSR298] Enskogen: Delineation 
Map, Monitoring 2. Tillgänglig: 
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR298_01EN
SKOGEN_01DELINEATION_MONIT02/1. [2019-04-12]. 

Copernicus Emergency Management Service (2018c). [EMSR298] Enskogen: Delineation 
Map, Monitoring 3. Tillgänglig: 
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR298_01EN
SKOGEN_01DELINEATION_MONIT03/1. [2019-04-12]. 

Copernicus Emergency Management Service (2018d). [EMSR298] Enskogen: Delineation 
Map, Monitoring 5. Tillgänglig: 
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR298_01EN
SKOGEN_01DELINEATION_MONIT05/1. [2019-04-12]. 

Copernicus Emergency Management Service (2018e). [EMSR298] Enskogen: Delineation 
Map, Monitoring 7. Tillgänglig: 
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR298_01EN
SKOGEN_01DELINEATION_MONIT07/1. [2019-04-12]. 

Copernicus Emergency Management Service (2018f). [EMSR298] Lillhardal: Delineation 
Map. Tillgänglig: 
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR298_04LIL
LHARDAL_01DELINEATION_MAP/1. [2019-05-10]. 

Esri (2019a). ArcGIS Desktop 10.6.1 . Version: 10.6.1.9270. English, ESRI Inc. 
Esri. Split by Attributes . (2019b). Tillgänglig: 

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.6/tools/analysis-toolbox/split-by-attributes.ht
m. [2019-05-10]. 

Granström, A. (2005). Skogsbrand : brandbeteende och tolkning av brandriskindex . Karlstad: 
MSB. Tillgänglig: https://rib.msb.se/Filer/pdf/28450.pdf. [2019-04-08]. 

Hansen, R. (2003). Skogsbrandsläckning . Karlstad: Räddningsverket. Tillgänglig: 
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/18960.pdf. [2019-04-12]. 

Härjedalens kommun. Härjedalen 11-31 Juli 2018 . Tillgänglig: 
https://smakom.se/wp-content/uploads/2018/11/smakom-22-nov_Harjedalen.pdf. 

Jordbruksverket. SJVFS 2018:40 . (2018-12-07). Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.101d78c816790648ad672bff/154442705
2324/2018-040.pdf. [2019-04-22]. 

Justitiedepartementet (2019). Skogsbränderna sommaren 2018. SOU 2019: Betänkande från 
2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07). Stockholm. 

Lantmäteriet (2019). Topografisk webbkarta SWEREF 99 TM,. Tillgänglig: 
https://opendata.lantmateriet.se/#apis?api=OpenDataWMTS&version=v1. 
[2019-05-07]. 

MSB (u.å.). Brandriskvärden maj-september 2018. [2019-05-07]. 
Naturvårdsverket. Nationella marktäckedata . (2019a-04-25). Tillgänglig: 

http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://
mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById%21%21%21se

44 

https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv


 

rvice=CSW%21%21%21version=2.0.2%21%21%21elementSetName=full%21%21%
21id=8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39%21%21%21outputSchema=csw:IsoR
ecord. [2019-05-10]. 

Naturvårdsverket. Nationella marktäckedata 2018 basskikt . (2019b-04-25). Tillgänglig: 
http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basski
kt_v2_0.pdf. 

PBL. Plan- och bygglag (2010:900) . (2018). Tillgänglig: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl
an--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900. [2019-04-22]. 

Ryan, K. (2002). Dynamic interactions between forest structure and fire behavior in boreal 
ecosystems. Silva Fennica , vol. 36 (1). DOI: https://doi.org/10.14214/sf.548. 

Skogskunskap. Sköta lövskog . (2016). Tillgänglig: 
https://www.skogskunskap.se:443/skota-lovskog/. [2019-04-11]. 

Skogskunskap. Våra lövträdsarter . (2017). Tillgänglig: 
https://www.skogskunskap.se:443/skota-lovskog/om-lov/vara-lovtrad/. [2019-04-11]. 

Skogsstyrelsen (2018). Ungefärligt brandområde Skogsstyrelsen. Tillgänglig: 
ftp.skogsstyrelsen.se. [2018-04-05]. 

Skogsstyrelsen. Skogsträd. (2019). Tillgänglig: 
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/skogsvard
slagstiftning-2019-.pdf. [2019-04-12]. 

SLU. SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder. (2018-08-02) (SLU.SE). Tillgänglig: 
https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/skogsbrander/. [2019-04-08]. 

Sveriges Radio P4 Dalarna (2018). Dokumentären om Trängsletbranden. Sveriges Radio . 
Tillgänglig: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7124087. 
[2019-04-11]. 

Sveriges Television (2019). Vetenskapens värld - Skogsbrändernas tid. Tillgänglig: 
https://www.svtplay.se/video/21415934/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-skogs
brandernas-tid. [2019-04-11]. 

SVT Dalarna (2018). Trängsletbranden dag för dag. Tillgänglig: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/trangsletbranden-detta-har-hant. 
[2019-04-09]. 

Wikars, L.-O. & Niklasson, M. (2006). Behovet av brand i skogen . Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/profile/Lars_Ove_Wikars/publication/237215904_Beho
vet_av_brand_i_skogen/links/00b7d53bd45054f9c8000000/Behovet-av-brand-i-skoge
n.pdf. [2019-04-10]. 

Yang, C.-S., Kao, S.-P., Lee, F.-B. & Hung, P.-S. (u. å.). Twelve different interpolation 
methods: A case study of surfer 8.0. s. 8. 

 

 
  

45 

https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv
https://www.zotero.org/google-docs/?G2PrSv


 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-01 

Datum 
2019-04-02 

Ersätter 

 Författare 
Samtliga utom Björn 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Analys av vegetationen i brandområdena 2018 

 
Tid: 13.00 
Plats: Geocentrum, Micro 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Björn Claremar, Simon Ene, Maria Haglund, Karin 
Lindqvist, Olle Lood, Lisa Lundgren, Sandra Norberg. 
 
 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden eftersom detta är det första mötet.  
 
2) Lägesrapport 
Mötet är ett första handledarmöte och därför finns inga pågående aktiviteter.  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Beslutas att ett utkast till projektplan skall påbörjas inklusive en översiktlig tidsplan som ska 
lämnas till handledare under onsdag 3/4. Diskussion angående vad som ska ingå och hur 
arbetet ska genomföras. Samtliga ansvarar för genomförande.  
 
Handledare Björn Claremar tar kontakt med beställaren för detaljer inför möte planerat att äga 
rum under torsdag 4/4.  
 
4)   Till nästa gång 
Ett separat möte utan handledare påbörjades direkt efter och inget planeras därför vara klart.  
 
 
 
Vid protokollet 
Samtliga närvarande utom Björn 
 
Justeras 
Samtliga närvarande utom Björn 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-02 

Datum 
2019-02-03 

Ersätter 

 Författare 
Samtliga 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Analys av vegetationen i brandområdena 2018 

 
Tid: 14.00  
Plats: Geocentrum, Micro 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle 
Lood, Lisa Lundgren, Sandra Norberg 
 

 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden. 
 
2) Lägesrapport 
Mötet är ett möte direkt efter handledarmötet och därför finns inga pågående aktiviteter. De 
första aktiviteterna bestäms under detta möte. 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Formulera dels ett utkast till projektplan men också en tidsplan, med deadline den tredje april 
kl 15.  
Påbörja litteraturstudie. 
 
4)   Till nästa gång 
Förstudie av tillgänglig data i GIS (Olle och Simon).  
Kontakta Cecilia angående GIS-licenser (Sandra).  
Genomgång referenshantering (Oskar, Maria, Karin, Lisa, Sandra).  
Designa tidsplan (Lisa, Sandra).  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Samtliga närvarande 
 
Justeras 
Samtliga närvarande 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-03 

Datum 
2019-04-03 

Ersätter 

 Författare 
Sandra Norberg 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Analys av vegetationen i brandområdena 2018 

 
Tid: 16.15 
Plats: Geocentrum, Öland 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle 
Lood, Lisa Lundgren, Sandra Norberg 
 
 
1)   Meddelanden 
Cecilia behöver studentmailadresserna till GIS-licenserna, Sandra återkopplar till Cecilia med 
dem.  
 
2) Lägesrapport 
De aktiviteter som genomförts sedan föregående möte är förstudie av tillgänglig data i GIS, 
kontakt med Cecilia angående GIS-licenser, referenshantering och design av tidsplan.  
 
Utkast till projektplanen och den preliminära tidsplanen är slutförda och inskickade till 
handledare.  
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Det som ska göras är sammanställning av frågor inför mötet med uppdragsgivare och innan 
det mötet deltar vi på informationssök.  
 
4)   Till nästa gång 
Nästa möte blir med uppdragsgivare imorgon torsdag 4 april. Innan dess skall frågor till henne 
vara sammanställda, samtliga är ansvariga för detta.  
 
 
Vid protokollet 
Sandra Norberg 
 
Justeras 
Maria Haglund 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-04 

Datum 
2019-04-04 

Ersätter 

 Författare 
Maria Haglund 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Handledarmöte 

 
Tid: 15.00 
Plats: Micro, Geocentrum 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle Lood, 
Lisa Lundgren, Sandra Norberg, Björn Claremar 
 
 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden. 
 
2) Lägesrapport 
Samtliga i gruppen har deltagit i informationssök med universitetsbiblioteket. Det planerade 
telefonmötet med beställaren blev inställt och ändrat till mailkontakt efter önskemål från 
beställaren. Gruppen har sammanställt frågor till beställaren. Fick innan detta möte feedback av 
handledaren på utkastet till projektplanen som därefter har reviderats utifrån detta. Gick igenom 
det reviderade utkastet samt frågorna till beställaren med handledaren. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Ska maila beställaren. Invänta svar för att revidera eller spika projektplanen. Ha ett möte inom 
projektgruppen om hur vi vill jobba inom gruppen, vilket Simon ansvarar för. Om tid över kan 
litteraturstudien påbörjas. 
 
4)   Till nästa gång 
Ska ha mailat beställaren med frågor och förslag på projektplan. Samtliga ansvarar.  
 
 
 
Vid protokollet 
Maria Haglund 
 
Justeras 
Sandra Norberg 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-05 

Datum 
2019-04-10 

Ersätter 

 Författare 
Oskar Ahlstedt 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Möte 

 
Tid: 09:15 
Plats: Öland, Geocentrum 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle Lood, 
Lisa Lundgren, Sandra Norberg 
 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden. 
 

2) Lägesrapport 
Slutfört arbete: presentation av projektplan, MSB har kontaktats, arbete med hur vi vill jobba i 
gruppen har genomförts, uppdatering av tidsplan är färdig och projektplanen är klar. 
 
Överlag går litteraturstudien bra. Karin och Maria ligger i fas med litteraturstudien, tycker dock 
att det är svårt att hitta många olika källor. Det går även bra för Sandra och Lisa men hade 
hoppats på data från msb men fick ett ganska dåligt mailsvar. Gör tidslinjer av släckningsarbetet 
för varje brand.  
Oskar, Simon och Olle går det okej för. Simon är lite osäker på hur vi ska genomföra 
slutrapporten med hjälp av litteraturstudierna. Olle skriver om “beskrivning av brandområdena”, 
analyserar kartorna då det knappt finns några skriftliga källor. Oskar har skrivit om olika 
brandtyper och har också lite problem med att hitta olika källor. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Samtliga fortsätter med litteraturstudien resten av veckan och färdigställer tillhörande L-rapport. 
Maila MSB igen för ett kompletterande svar. 
 
4)   Till nästa gång 
Tänk över arbetstiden och arbetsbelastning.  
 
Vid protokollet 
Oskar Ahlstedt 
 
Justeras 
Simon Ene 



 
 
Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-06 

Datum 
2019-04-23 

Ersätter 

 Författare 
Simon Ene 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Möte 

 
Tid: 13:15 
Plats: Öland, Geocentrum 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle 
Lood, Lisa Lundgren, Sandra Norberg 
 
 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden. 
 
2) Lägesrapport 
Olles L-rapport nästan klar. Finjusterar referenser. Sammanfattning färdigställs för att sättas 
in i G-rapporten. Olle har gjort färdigt cirkeldiagram för vegetation i områden. 
 
Maria och Karin har börjat jobba med att färdigställa G-rapporten då de är klara med 
L-rapporter. Arbetet går bra.  
 
Lisa och Sandra är i princip färdiga med L-rapporter de ansvarar för. Några justeringar av 
källhänvisning. MSB har kommit med information som kan vara av intresse för fortgående 
arbete.  

● Aktivitet “Kontakta MSB och RT, Data angående släckningsarbete/brandutveckling” 
färdigställd.  

● Aktivitet “Kontakta ang bilder, Maila/ring länsstyrelsen jämtland, härjedalens 
kommun, copernicus” färdigställd. 

● Aktivitet “Kontakta FM Geo Se, Kontakta Försvarsmakten” färdigställd. 
● Aktivitet “Kontakta Försvarsmakten, Kontakta Försvarsmaktens stödenhet för 

geografisk information” färdigställd. 
 
Oskar har i princip gjort klart de rapporter han hade ansvar för. Har varit svårt med vissa 
källor. Oskar har börjat undersöka SMHI-data. Tyvärr finns inte de mest aktuella 
SMHI-stationerna aktiva, men det finns andra stationer i närheten som ger intressant data.  
 
Simon har i principt färdigställt L-rapport om nationella marktäckedata. Några referenser att 
justera.  
 
Arbetet har fortgått enligt tidsplan. 
 



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● L-rapporter för litteraturstudien färdigställs och laddas upp av respektive 

rapportansvarig. 
● G-rapport för litteraturstudien färdigställs med stor prioritet av Maria och Karin.  
● Simon tar kontakt med Handledare för att få till ett möte så snabbt som möjligt för att 

fråga om projektet generellt och i synnerhet hur vi ska arbeta med väder och 
klimatdata.  

● Tillgänglig data för klimat och väder undersöks av Simon, Olle, Oskar, Lisa och 
Sandra.  

● Lektion i GIS ska för samtliga projektdeltagare inom snar framtid hållas av Simon och 
Olle.  

 
4)   Till nästa gång 

● Simon ska ha planerat in möte med Handledare. 
● Maria och Karin ska ha färdigställt G-rapport för litteraturstudie.  

 
 
 
Vid protokollet 
Simon Ene 
 
Justeras 
Maria Haglund 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-07 

Datum 
2019-04-24 

Ersätter 
- 

 Författare 
Maria Haglund 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Handledarmöte 

 
Tid: 09.00 
Plats: Micro, Geocentrum 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Lisa 
Lundgren, Sandra Norberg, Björn Claremar 
 
 
1)   Meddelanden 
Inga meddelanden. 
 
2) Lägesrapport 

      Vi tog upp kort hur vi ligger till med arbetet, och att vi har funderingar gällande nästa steg i 
projektplanen, nämligen klimatanalysen. Vi bollade våra funderingar med Björn och ett 
dokument med fullständiga anteckningar (Möte med Björn 24/4) finns i vår mapp i Google 
Drive.  
 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Björn ska kolla upp namn på en person på SMHI som vi kan kontakta. Vi ska börja ta fram 
klimatdata och jobba vidare. Vi fick även tips att höra av oss till Johan Szymanski som var 
insatsledare för Trängsletbranden, vilket vi kommer att göra. 
 
 
4)   Till nästa gång 
Björn bollar några av våra funderingar med kollegor. Vi inväntar mailsvar och fortsätter jobba 
med den information vi har. 
 
 
Vid protokollet 
Maria Haglund 
 
Justeras 
Karin Lindqvist 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-08 

Datum 
2019-05-06 

Ersätter 

 Författare 
Lisa Lundgren 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Möte 

 
Tid: 10.15 
Plats: Gruwan, Geo 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle Lood, 
Lisa Lundgren, Sandra Norberg 
 
 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden. 
 
2) Lägesrapport 
Avslutade ärenden i ärendeloggen:  

● Projektplan 
● L-rapport Kartering av markanvändning och vegetation 
● L-rapport Allmän teori om skogsbränder 
● L-rapport Beskrivning av brandområdena 
● L-rapport Brandtyper 
● L-rapport Jämtlands län 
● L-rapport Dalarnas län 
● L-rapport Gävleborgs län 
● L-rapport Barrskog 
● L-rapport Lövskog 
● L-rapport Undervegetation 
● L-rapport Våtmarker 
● G-rapport Sammanställning av litteraturstudie 
● L-rapport Temperatur 
● G-rapport Revidering av litteraturstudie 
● G-rapport Litt.studie om populärvetenskaplig sammanfattning 
● GIS-lektion 
● Kontakt med handledare 
● Mittredovisning 
● Uppdatering av tidsplan 
● Kontakta Robert Strid räddningschef för Gästrike räddningstjänst angående händelselogg 



● Kontakt med Jämtlands räddningstjänst angående händelserapporter och loggar 
● Kontakt med Erik Engström på SMHI angående bland attat FWI och bättre radarbilder 
● Kontakta Johan Szymanski räddningschef Mora brandkår angående händelselogg 
● Kontakt med MSB angående historiska FWI-värden 
● Kontakta Hans Nornholm operativ chef Ljusdal angående händelselogg 
● Kontakt med skogsstyrelsen angående bättre bilder över brandförloppet 
● Kontakta Peter Nystedt räddningschef Ljusdal angående händelselogg 
● Kontakta MSB igen angående punktinformation om bränder samt loggar 
● Uppdatering av källor i G-rapport 
● Strukturering av slutrapport 
● Organisering av källor i Zotero 
● Slutrapport lägg in källor på nytt så de är länkade till Zotero 
● L-rapport Vindhastighet och vindriktning i närheten av bränder 
● Händelselogg Trängslet 
● Rapporten om vindrosor utgår på grund av tidsramen och arbetsbelastningen 

 
Pågående aktiviteter: 

● L-rapport GIS-Sammanställning: Metod 
● L-rapport GIS-Sammanställning: Enskogen/Ängra/Nötberget 
● L-rapport GIS-Sammanställning: Lillåsen/Fågelsjö 
● L-rapport GIS-Sammanställning: Trängslet 
● L-rapport GIS-Sammanställning: Storbrättan 
● L-rapport GIS-Sammanställning: Mindre bränder över 50 ha 
● G-rapport GIS-Sammanställning 

 
GIS-sammanställningen saknar sammanfattningar och eventuellt fler bilder om brandförloppet 
men är i princip klar.  
 

● L-rapport FWI: Ansvaret för eventuell L-rapport om FWI överlämnas till Simon och 
Olle. 

● G-rapport Väder: Inväntar eventuell L-rapport om FWI men är klar i övrigt.  
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Diskuterar hur slutrapporten ska läggas upp med huvudrubriker och uppdelning med mera. På 
grund av begränsningen på antal sidor kommer de flesta figurer att ligga i appendix. Förslag är 
att dela upp rapporten efter de stora bränderna. Diskuterar hur arbetet ska delas upp och 
konstaterar att det är problematiskt att analysera på ett likvärdigt sätt. Detta behöver diskuteras 
vidare.  
 
En uppdatering av projektplan och tidsplan behöver göras.  
 
  



4)   Till nästa gång 
● GIS-sammanställningen färdigställs (Simon, Olle och Oskar). 
● FWI undersöks om det går att använda och om det gör det produceras en liten L-rapport 

(Simon och Olle) som läggs till i G-rapporten (Sandra och Lisa). 
● Påbörja helhetsanalyserna för att få en bättre bild av det fortsatta arbetet.  

 
Vid protokollet 
Lisa Lundgren 
 
Justeras 
Olle Lood 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-19-75 / P-09 

Datum 
2019-05-07 

Ersätter 

 Författare 
Maria Haglund 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Handledarmöte 

 
Tid: 10.20 
Plats: Öland, Geo 
 
Närvarande personer: Oskar Ahlstedt, Simon Ene, Maria Haglund, Karin Lindqvist, Olle Lood, 
Lisa Lundgren, Sandra Norberg, Björn Claremar 
 
 
1)   Meddelanden 
Det finns inga meddelanden. 
 
2) Lägesrapport 
Gruppen går igenom med handledaren hur vi ligger till och vad vi gör just nu. Visar hur vi 

använt GIS och vad vi fått fram. Framförallt att vi fått fram vegetationsfördelning i och 
utanför brandområden. Visar även kartor med Copernicusdata. Handledare poängterade att 
det var intressant att vi har fått fram data på hur vegetationen ser ut innanför och utanför 
kanterna till brandområdena. Visade även FWI-data som vi fått nyligen och att vi kommer att 
använda den så mycket vi hinner. Berättade vad vi tänkt med fortsättningen av arbetet. 
Handlerare godkänner fortsatt arbetsmetod. 

 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Gruppen meddelar handledaren vad vi tänkt med fortsatta arbetet, att vi ska väva in FWI och 

släckningsarbete i bearbetningen av GIS-data. Gruppen ska färdigställa slutrapporten och 
knyta ihop säcken. Diskuterade med handledaren hur vi kan fortsätta. Vår teori är att det 
oftast först är barrskog som brinner och sen när branden blivit tillräckligt stor så är det även 
lövskog och övrigt som brinner. Handleraren undrar hur vi ska presentera det, att det är 
intressant och undrar om det som inte är skog är stormfällt eller hyggen. På grund av tidsbrist 
får vi skippa att titta vidare på det. Tillsammans med handlerare funderar vi på om vi ska titta 
på arealhastighet, dock behöver vi fokusera en del på slutrapporten och i så fall tittar vi mer 
på det senare om vi har tid över. Pratar om hur vi skriver rapporten och att det är ganska fritt 
hur vi skriver den. Handledaren tipsar om att begränsa figurer och välja ut det som är 
relevant och bidrar för att kunna göra en diskussion, och se till att ha en röd tråd i rapporten. 

 



Pågående aktiviteter som benämns i W-19-75/P08 är fortsatt pågående. 
 
Tids- och projektplan är fortsatt inte uppdaterade sedan W-19-75/P08. Detta görs snarast. 
 
 
 
4)   Till nästa gång 
Fortsätter jobba med det vi håller på med och siktar på att bli klara med innehållet i rapporten 

denna vecka så att vi kan finslipa och fixa referenser och figurtexter på måndag och tisdag, 
och se till att röda tråden finns. 

  
 
 
 
Vid protokollet 
Maria Haglund 
 
Justeras 
Olle Lood 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
G-rapport 

Dokumentkod 
W-19-75/G-01 

Datum 
2019-04-24 

Ersätter 
- 

 Författare 
Maria Haglund och Karin Lindqvist 

Handledare 
Björn Claremar 

Rapportnamn 
Litteraturstudie 

 
Sammanfattning 
Sommaren 2018 utbröt flera stora skogsbränder i Sverige. Denna rapport är en litteraturstudie där 
olika faktorer som påverkar brandspridningen beskrivs. Information om släckningsarbetet i 
brandområdena samt markanvändning används för att kunna bedöma vegetationens påverkan på 
hur branden sprids. 
 
Vilken typ av vegetation som finns i en brinnande skog är avgörande för hur brandförloppet 
fortgår. För att kunna utvärdera vad det var som brann används Naturvårdsverkets Nationella 
Marktäckedata (NMD). Där kan förutom vegetationstyp även objekthöjd, objekttäckning och 
markfuktighet erhållas.  
 
Det finns tre typer av brand som brukar omnämnas vid skogsbrand och dessa är kronbrand, 
jordbrand och ytbrand. Det som avgör hur stor och utbredd en skogsbrand blir är hur 
bränslebädden är uppdelad, skogens och markens fukthalt, områdets topografi samt vindstyrkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Litteraturstudie 
Analys av vegetationen i brandområdena 2018 

Inledning 
För att kunna analysera vegetationens betydelse för brandspridningen behöver flera olika 
aspekter tas i beaktande. Det är viktigt med information om hur olika vegetation brinner, hur 
brandområdena ser ut och hur släckningsarbetet pågick. Vidare är det även relevant att veta hur 
olika brandtyper kategoriseras, samt hur avläsning av kartor och data sker.  
 
Kartering av markanvändning och vegetation 
En förutsättning för att kunna bestämma markanvändningens och vegetationens betydelse för 
bränderna som härjade sommaren 2018 är att känna till vad det är som har brunnit. För att göra 
detta kan Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata (NMD) användas.  
 
Nationella Marktäckedata Basskikt 
Nationella marktäckedata är en kartering som är gjord över hela Sverige. Karteringen gjordes för 
att enkelt kunna visa grundläggande information om landskapet och med dess uppdateringar 
också visa på förändringar (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Nomenklatur 
Totalt är basskiktet i Nationella marktäckedata uppdelat i 25 stycken tematiska klasser som 
särskiljs (Naturvårdsverket, 2019) . Det finns tre hierarkiska nivåer där nivå ett är huvudklasser 
och nivå två och tre underklasser (Naturvårdsverket, 2019) . För klasser inklusive hierarkier, se 
Figur 1, då klasserna är helt och hållet baserade på Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 
2019) . 
 

● Skog: “Trädbeklädda områden med en trädhöjd på över 5 meter och en krontäckning på 
mer än 10 procent, eller träd som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Skog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total 
krontäckning på >10% och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda områden 
som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Tallskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark med 
en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av 
tallträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Granskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark 
med en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs 
av granträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Barrblandskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför 
våtmark med en total krontäckning på >10% och >=70% av 

https://www.zotero.org/google-docs/?ykzj4w
https://www.zotero.org/google-docs/?qZTteG
https://www.zotero.org/google-docs/?RmqGfh
https://www.zotero.org/google-docs/?ozsk66
https://www.zotero.org/google-docs/?ozsk66
https://www.zotero.org/google-docs/?qHmhln
https://www.zotero.org/google-docs/?W1T69c
https://www.zotero.org/google-docs/?xTHZQu
https://www.zotero.org/google-docs/?LUH17c


krontäckningen utgörs av tall- eller granträd men inget av trädslagen 
uppnår >=70%. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Lövblandad barrskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden 
utanför våtmark med en total krontäckning på >10% och varken lövträd 
eller barrträd utgör >=70% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför 
våtmark med en total krontäckning på >10% och >=70% av 
krontäckningen utgörs av triviallövträd. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Ädellövskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark 
med en total krontäckning på >10%, >=70 % utgörs av lövträd och >=50% 
av krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog med ädellövinslag utanför våtmark:  “Trädbeklädda 
områden utanför våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70% av 
krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50% av krontäckningen utgörs 
av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Temporärt ej skog utanför våtmark:  “Öppna och igenväxande hyggen, 
stormfällda områden eller brandfält utanför våtmark. Trädhöjd är < 5 
meter” (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Skog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10% och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda områden 
som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Tallskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av tallträd. 
Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Granskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av granträd. 
Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Barrblandskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av tall- 
eller granträd men inget av trädslagen uppnår>=70%. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Lövblandad barrskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark 
med en total krontäckning på >10% och varken lövträd eller barrträd utgör 
>=70% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 
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■ Triviallövskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av 
triviallövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Ädellövskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10%, >=70 % utgörs av lövträd och >=50% av 
krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog med ädellövinslag på våtmark:  “Trädbeklädda områden 
på våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70% av 
krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50% av krontäckningen utgörs 
av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) .  

■ Temporärt ej skog på våtmark:  “Öppna och igenväxande hyggen, 
stormfällda områden eller brandfält på våt- mark. Trädhöjd är < 5 meter” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

● Våtmark: “Öppen mark där vattnet under en stor del av året finns nära under, i eller 
strax över markytan”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

● Åkermark: “Jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i ett sådant 
tillstånd att den kan användas för växtodling. Marken ska kunna användas utan någon 
särskild förberedande åtgärd annat än användande av gängse jordbruks- metoder och 
jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år. Undantag kan 
göras för ett enskilt år om särskilda omständigheter föreligger.”  (Jordbruksverket, 2018) . 

● Övrig öppen mark: “Annan öppen mark som inte är våtmark, åkermark eller 
exploaterade vegetationsfria ytor” (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Övrig öppen mark utan vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark, 
åkermark eller exploaterade vegetationsfria ytor och har mindre än 10 % 
vegetationstäckning under gällande års vegetationsperiod. Marken kan vara kan 
vara moss- eller lavklätt”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Övrig öppen mark med vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark, 
åkermark eller exploaterade vegetationsfria ytor och har mer än 10 % 
vegetationstäckning under gällande års vegetationsperiod”  (Naturvårdsverket, 
2019) . 

● Exploaterad mark: “Artificiella och vegetationsfria ytor som i hög grad är hårdgjorda” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Exploaterad mark, byggnad: “En varaktig konstruktion som be- står av tak eller 
av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis 
under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 
vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”  (PBL, 2018). 
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○ Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg:  “Artificiella öppna och 
vegetationsfria ytor som inte är byggnad eller väg/järn- väg”  (Naturvårdsverket, 
2019) . 

○ Exploaterad mark, väg/järnväg:  “Väg och järnväg”  (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Vatten  

○ Sjö och vattendrag:  “Sjö och vattendrag under gällande års vegetationsperiod” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Hav: “Kusthav och oceaner, estuarier och kustlaguner under gällande års vegetat- 
ionsperiod” (Naturvårdsverket, 2019) . 
 

 
Figur 1. Visualisering av punktlistan med de olika klassernas färgkodning samt geografiskt 
exempel (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
Tilläggsskikt med objekthöjd och objekttäckning 
Höjder av objekt är viktigt när man tittar på brandspridning. Objekthöjder finns karterade mellan 
0,5 och 45 m (Naturvårdsverket, 2019) . Inom intervallet finns också mindre intervall som 
representeras av en klass, se exempel i Figur 2 (Naturvårdsverket, 2019) . Klasserna är helt och 
hållet baserade på Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 2019) .  
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Figur 2. Geografiskt exempel av objekthöjder i intervall 0,5 - 5 m (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Objekttäckningen är också högst relevant för att kunna se hur stor täckning de finns av de två 
huvudklasserna 0,5 - 5 m och 5 - 45 m (Naturvårdsverket, 2019) . Varje huvudklass är uppdelade 
i 11 underklasser som motsvarar procent av täckning, se exempel i Figur 3 (Naturvårdsverket, 
2019) . Klasserna är helt och hållet baserade på Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
  

 
Figur 3. Geografiskt exempel av objekttäckning i intervall 0 - 100%  (Naturvårdsverket, 2019) . 
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Markfuktighetsindex 
Markfuktighetsindex (MFI), är även denna en rikstäckande produkt för GIS-analysering och är 
intressant för tolkning av brandspridningsmönster (Naturvårdsverket, 2019) . I 
markfuktighetsindexet finns de fem klasserna blöt, fuktig, frisk-fuktig, frisk och torr, som 
representeras med ett kontinuerligt spektrum från blöt till torr (Naturvårdsverket, 2019) . I den 
ordningen illustreras detta med färgerna från blå till gul och sedan röd, se exempel i Figur 4 
(Naturvårdsverket, 2019) .  
 

 
Figur 4. Geografiskt exempel av markfuktighetsindex. (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Markfuktighetsindexet har blivit utvärderad genom jämförelse med fältdata. Genom att utvärdera 
33 299 provytor spridda över Sverige kunde statistiska data tas fram och detta är illustrerat i 
Figur 5 (Naturvårdsverket, 2019) .  
 

 
Figur 5. Låddiagram som visar markfuktighetsindex för de olika klasserna efter fältbedömning 
(Naturvårdsverket, 2019) . Vitt streck i lådan motsvarar medianen, hela lådan motsvarar 50% av 
alla fältvärden och morrhåren motsvarar 90% av alla fältvärden (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Brandtyper 
Kronbrand 
Kronbränder sker främst i barrskog och drivs dels av torrt bränsle i trädkronorna, men får sin 
grundstyrka från marknära bränslen (Granström, 2005). Starka vindar är en förutsättning för att 
kronbrand ska kunna bildas och spridas (Granström, 2005). Vanligtvis så brinner det vid 
markytan samtidigt som i trädtopparna, men vid väldigt starka vindar kan elden, under kortare 
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sträckor, spridas mellan trädtopparna i en hög hastighet (Granström, 2005). Eldens spridning 
sker då gnistor och flammor kastas fram i vindriktningen, ibland upp till flera hundra meter 
(Arnell et al. , 2002). Som tidigare nämnt är kronbränder till stor del beroende av markbränslen, 
vilket sedermera leder till att de minskar och övergår till ytbränder vid händelse av att bränslet 
vid markytan minskar. Detta kan ske ifall exempelvis fuktigheten ökar eller att vinden avtar i 
styrka. Kronbränder sprider sig främst i V-form och är typiskt spretig samt breder ut sig i mindre 
utsträckning än ytbrand (Arnell et al. , 2002). Då trädkronorna har en låg andel bränsle per 
volymandel så krävs det att elden har en så kallad lägsta spridningshastighet för att det fortsatt 
kan brinna i toppskiktet av träden (Granström, 2005). Denna hastighet är beräknad till cirka 20 
meter/minut (Granström, 2005). 
 
Ytbrand 
Ytbrand använder sig av bland annat finbränsle på marken men också undervegetation och träd 
(Granström, 2005). Ytbränder leder ofta till passiva kronbränder ifall lågorna når upp till trädens 
lågt hängande grenar och att de därefter sprider sig vertikalt (Granström, 2005). Skogsbränder 
varierar ofta mellan intensiva ytbränder och kronbränder beroende på vindens styrka (Granström, 
2005). Ytbränder kan delas in som dels låg ytbrand, dels hög ytbrand (Arnell et al. , 2002) . De 
höga ytbränderna startar ofta som låga ytbränder och sprider sig sedan äggformat i 
vindriktningen (Arnell et al. , 2002). Ju längre den låga löpbranden fortgår desto tydligare blir 
brandfronten som får en ökad bredd samt att den sprider sig till lågt hängande grenar och dylikt 
för att sedan spridas till trädkronorna (Arnell et al. , 2002).  
 
Jordbrand 
Jordbrand, även kallat glödbrand, drivs av bränslen i marken såsom murket trä, humus och torv 
(Granström, 2005). Jordbränder kan ske vid relativt låga temperaturer (400-600 °C) och kan 
överleva vid en låg syrehalt och trivs optimalt när det organiska materialet har porösa tjocka 
skikt som inte faller sönder ifall pyrolys, förbränning i syrefattig miljö, sker (Granström, 2005). 
Jordbränder rör sig sakta genom det organiska materialet och torkar upp det framför det glödande 
området (Granström, 2005). Detta gör att glöden kan sprida sig till material som är något 
fuktigare än vad som initialt hade börjat brinna vid exempelvis ytbrand (Granström, 2005). 
Dessa bränder brinner ofta självständigt från yt- och kronbränder och uppkommer för det mesta 
några timmar efter att eldfronten har dragit förbi (Ryan, 2002) . 
 
Vegetation 
Barrskog 
Mängden vatten i marken och i träden har en betydande roll för hur branden sprider sig och detta 
ser olika ut i barrskog jämfört med lövskog (Granström, 2005; SLU-forskare svarar på frågor 
om skogsbränder , 2018) . Barrskog är den typ av skog där de mest farliga skogsbränderna uppstår 
(Sveriges Television, 2019) , och drygt 80 procent av de svenska skogarna är barrskog ( Sköta 
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lövskog , 2016) . Barrträd har en låg fukthalt och bidrar därför med bränsle till branden, men det 
skiljer sig också mellan tall och gran. På trädet är det främst barr och torra kvistar som brinner 
och för tall gäller att de nedre grenarna dör bort då ljuset inte når dem medan den del av trädet 
som innehåller barr flyttar högre upp ju äldre tallen blir. Detta gör att den brandbara biomassan 
hamnar längre ifrån marken och får svårare att nås av elden på marken. Gran däremot, som enligt 
skogsstyrelsen är det vanligaste trädet i svensk skog ( Skogsträd, 2019)  klarar skugga bättre och 
behåller därmed sina undre grenar (Granström, 2005) . Barrbiomassan sträcker sig således hela 
vägen från marken till toppen och med sin lodräta struktur ökar risken för brandspridning 
(Granström, 2005; Sveriges Television, 2019) . Förutom barrbiomassa tillför döda kvistar bränsle 
till brand, medan de levande kvistarna innehåller för mycket fukt för att vara ett bränsle. Även 
lavar som växer på barken och barken själv kan bidra med bränsle till elden (Granström, 2005) .  
 
Trädens bark fungerar som ett skydd mot bland annat brand, men även mot torka och hetta. 
Barken ser olika ut på olika trädarter (Page et al. , 1984) . Tallar som stått länge har hunnit 
utveckla en tjock bark och är mer motståndskraftig mot brand i jämförelse med gran som har en 
tunnare bark. Barkens tjocklek hos äldre tallar i kombination med avståndet mellan markens 
vegetation och barrbiomassan gör kronbränder ovanliga i främst äldre tallskogar ( SLU-forskare 
svarar på frågor om skogsbränder, 2018) .  
 
När barrträd brinner kan det uppstå gnistor som kan sprida elden vidare vilket kan vara 
förödande, inte minst om bebyggelse finns i närheten av barrskogen (Sveriges Television, 2019) . 
 
Lövskog  
De svenska skogarna utgörs till ungefär 18 % av lövträd. Hur stor del av skogarna som består av 
lövträd varierar över landet. I södra Sverige kan lövträden dominera i en skog medan de flesta av 
lövträden i norra Sverige finns inblandade i skogar som annars domineras av barrträd ( Sköta 
lövskog , 2016) . Det finns olika typer av lövträd. De ordinära lövträden  är de vanligast 
förekommande och i Sverige är det främst björk, asp och al som tillhör denna kategori samt arter 
av pil, rönn och oxel. Förutom de ordinära lövträden finns  ädellövträd  och till dessa hör totalt 13 
arter, bland annat arter av alm, ask, bok, lönn, lind och ek ( Våra lövträdsarter , 2017) .  
 
Vad gäller lövträd så innehåller löven betydligt mer fukt än vad barren hos barrträd gör vilket gör 
lövträden mer motståndskraftiga mot brand jämfört med barrträd (Granström, 2005; Sveriges 
Television, 2019) . Dessutom har lövträd oftast inte grenar nära marken vilket gör att en brand 
vid marken inte lika lätt når toppen som hos exempelvis gran, utan det stannar som en markbrand 
(Sveriges Television, 2019) . Om en brand startar i en lövskog är det därför ofta 
markvegetationen som brinner medan lövträden kan stå kvar (Hansen, 2003) .  
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Undervegetation 
Olika typer av bränder trivs varierande bra i olika typer av undervegetation. Glödbränder trivs 
väldigt bra i humus och kan pågå mycket länge beroende på hur torr humusen är. Glödbranden 
fortgår i skiktet mellan humusen och finbränslet även efter att flambranden, som trivs mindre 
bra, har passerat (Granström, 2005) . Finbränslet, som ofta består av mossa och förna, antänds 
fortast i vegetationen. Därför är dess fukthalt vital för eldens spridningshastighet. Mossans 
tillväxt och förnatillförseln balanseras av nedbrytningen vilket gör att skiktet hålls någorlunda 
konstant (Granström, 2005) .  
 
Det finns tre stora anledningar till att humus inte gynnar flambrand. Det är kompakt och har även 
vid torra förhållanden en hög fuktighet (Granström, 2005) . Dessutom innehåller humusskiktet en 
större andel svårnedbrytbart lignin jämfört med cellulosa, vilket gör att mindre brännbara gaser 
avlämnas vid uppvärmning. På grund av detta förekommer ingen vidare flambildning när moss- 
och förnaskiktet brunnit ut (Granström, 2005) .  
 
En viktig faktor för hur bra ytbränslet brinner är hur luckert det är (Hansen, 2003) . Ett exempel 
är mossa som genom sin uppfångning av förna bidrar till en mer luftig yta jämfört med vanlig 
barrmark. Ett exempel på bra brandstoppare är kvastmossa som är mer kompakt än till exempel 
vägg- och husmossa (Granström, 2005) . En generell regel för bränslen är att ju mer uppluckrat 
och ju mer finfördelade partiklarna är desto hastigare fortplantar sig elden (Hansen, 2003; 
Granström, 2005) .  
 
Det är även skillnad på brändernas spridningskapacitet i levande växter jämfört med dött 
växtmaterial. Levande växter har huvudsakligen samma fukthalt oberoende av omgivningen, 
eftersom de tar upp lika mycket vatten som avdunstar, medan dött växtmaterial har en fukthalt 
svarande mot den omgivande miljön (Granström, 2005)  och därför alltid lättare torkar ut 
(Hansen, 2003) . Allmänt har örter och gräs en tillräckligt hög vattenhalt för att ha bromsande 
effekt på elden medan bärris, med hälften så hög halt, bidrar till eldens energiutveckling. Detta 
innebär att levande bränslen kan brinna vid en betydligt högre fuktighetsgrad än döda 
(Granström, 2005) .  
 
Risväxter är som sagt fördelaktiga för brandspridning, men är sällan kapabla att uppehålla en eld 
vid avsaknad av brand i markens bränsle (Granström, 2005) . Som tidigare nämnt har levande 
växter en relativt oförändrad fukthalt i sina blad över året, men risväxterna avviker lite från detta 
resonemang. Eftersom de till stor del består av tunna kvistar äger en väsentlig fukthaltsändring 
rum under året (Granström, 2005) .  
  
Då levande örter och gräs har hög fukthalt har de en repressiv effekt på brandspridningen, till 
den grad att en eld kan självdö då inslaget av dessa är tillräckligt högt i vegetationen (Granström, 
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2005) . Det finns dock ett tydligt skifte från “brandfarlig” under våren till “brandsäker” under 
sommaren hos gräs- och örtdominerande marker då framför allt gräs alstrar en utmärkt 
bränsleförna (Granström, 2005) . Om förnan har varit nedtryckt av ett snötäcke under vintern 
torkar bränslebädden långsammare och brandutvecklingen saktas ned. Det betyder att efter en 
snöfattig vinter blir bränderna oftast snabbare och intensivare (Granström, 2005) .  
 
Våtmarker 
Brandrefugier är områden i naturen som tack vare sina låga lägespositioner och stora andel väta 
kan hålla sig obrända också i kraftiga bränder. Exempel på brandrefugier är myrar, kärr och 
bäckar, även om kilometerbreda sjöar är de enda som kan anses helt brandhindrande. Det finns 
flera våtmarker och sumpskogar som har brunnit även i nordliga delar av världen (Wikars & 
Niklasson, 2006) . Detta sker ofta när fukthalten i den vitmossa som finns i bottenskikten sjunkit 
så att mossan istället blir ett verksamt bränsle (Granström, 2005) . Det är dock bevisat att lite 
större myrar för det mesta effektivt stoppar bränder innan elden hunnit utvecklas fullt, vilket 
leder till att dessa områden har en lägre brandfrekvens (Wikars & Niklasson, 2006) .  
 
Enligt Hasse Berglund på Naturvårdsverket (Sveriges Television, 2019)  krävs det extremt torra 
år för att elden ska kunna ta sig förbi dalgångar med våtmarker och påstår därför att de är 
naturliga brandgator. Han menar också att våtmarker inte bara fungerar som markskydd utan 
även som skydd för eldens spridning uppe i träden. Omkringliggande träds löv och barr blir 
fuktiga av att stå nära eller i våtmark vilket gör att elden får svårt att få fäste och hastighet 
(Sveriges Television, 2019) .  
 
Det är inte bara vattnet i en bäck som motverkar brandspridning. En uttorkad bäcks stränder 

            är ofta fria från bränsle och kan därför även i det tillståndet fungera som brandskydd (Granström, 
2005) . Dessutom kan, i gräsrika områden, zonen som bildar bäckens brandskydd utökas med 
flera meter under sommaren då gräset är ett brandskydd i sig själv (Granström, 2005) . 
 
Allmänt om skogsbränder 
Till skillnad från bränder som är begränsade till exempelvis ett hus eller en bil har skogsbränder 
en, i princip, oändlig bränslekälla samt att syrehalten ytterst sällan är begränsande för eldens 
förbränningsprocess (Granström, 2005). Många skogsbränder skiljer sig vad gäller 
brandintensitet då det är flera olika faktorer som påverkar hur intensiv branden blir (Arnell et al. , 
2002). Bland annat bränslebäddens uppdelning, fukthalt i mark och vegetation, vindhastighet, 
markens lutning, om sammanhängande eldfronter innesluter obränd mark samt om kronbrand 
uppstår (Arnell et al. , 2002). Vissa naturtyper är näst intill obrännbara med anledning av 
strukturen i bränslebädden. Anders Granström, universitetslektor vid institutionen för skogens 
ekologi och skötsel, ger följande citat i en intervju på SLU:s hemsida “En tät granskog på 
gammal åkermark där marktäckningen består av döda granbarr är faktiskt helt obrännbar 
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eftersom bränslebädden är för kompakt. Likaså är bränslet dåligt under rena björkbestånd” 
( SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder, 2018) . 
 
Efter att en brand har startat och får fortgå en stund skapas en flamfront som bildas av gaser som 
avges från bränslet, framförallt finbränsle såsom förna, lav och mossa (Granström, 2005). Humus 
är däremot, som tidigare nämnt, mycket sämre på att frigöra gaser och det blir därför mindre 
flammor vid en sådan brand (Granström, 2005). Värmen från branden avges som strålning åt 
samtliga håll. Den delen av strålningen som riktas framåt i eldens riktning absorberas av bränslet 
vilket leder till en snabb temperaturhöjning av materialet (Granström, 2005). När bränslet har 
nått en temperatur av 100 °C har allt vatten avdunstat och när temperaturen sedan övergår 300 
°C påbörjas en termisk nedbrytning av bland annat cellulosa och andra organiska föreningar 
(Granström, 2005). Detta leder till att kolväteföreningar avges och sedermera antänds av 
eldfrontens flammor, vilket gör att branden avancerar (Granström, 2005).  
 
Efter en viss tid, olika beroende på bränsletyp, sänks mängden kolväteföreningar som avges, och 
sedan leder till att bränslet inte längre bidrar till att driva branden vidare (Granström, 2005). Vid 
denna tidpunkt befinner sig bränslet vid brandens bakkant och övergår till att bli till glöd. För de 
flesta bränsletyper är förbränningstiden relativt kort, cirka en minut, men det finns dock 
bränsleelement som brinner längre (Granström, 2005). Dessa påverkar dock inte längre brandens 
framfart och spridning då branden redan har förflyttat sig från det specifika bränslets position, 
trots att de brinner en längre tid (Granström, 2005). 
 
Det finns en risk för skogsbrand under merparten av vegetationssäsongen, dock så är det störst 
sannolikhet för brand är i slutet av säsongen då humus i jorden ofta har hunnit torka mer än i 
början av säsongen (Arnell et al. , 2002).  
 
Beskrivning av brändernas områden, förlopp och släckning 
De sju till ytan största områdena som härjades av skogsbränderna 2018 är i fallande 
storleksordning Enskogen (4327 ha), Lillåsen/Fågelsjö (3921 ha), Ängra (3797 ha), Trängslet 
(3468 ha), Storbrättan (945 ha), Nötberget (872 ha) och Lima (501 ha) (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Gävleborgs län 
Bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget ligger i nära anslutning till älven Ljusnan och till 
byn Kårböle i Ljusdals kommun i norra Gävleborgs län. Områdena ligger på höjder från 
Laforsens kraftverksdamm (214-215 m ö.h.), som är en del av Ljusnan, till Gammelbuberget 
(475 m ö.h.) som ligger i norra Enskogens brandområde. Den mest förekommande 
vegetationstypen är “tallskog utanför våtmark”. I Ängras och Nötbergets brandområden går korta 
delar av Riksväg 84 respektive Länsväg 296 (Skogsstyrelsen, 2018; Lantmäteriet, 2019) . 
Brandområdet omfattade 9500 hektar och räddningsinsatserna varade i 26 dagar. Antändningen 
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orsakades av ett blixtnedslag 14 juli 2018 i Ängraområdet. Skogen var torr vilket inledningsvis 
orsakade mycket snabb och till stor del okontrollerad spridning som ledde till kraftiga bränder 
(Justitiedepartementet, 2019) .  
 
Jämtlands län 
Brandområdena Lillåsen/Fågelsjö och Storbrättan ligger i Härjedalens kommun i södra 
Jämtlands län. De båda områdena ligger cirka 21 km från varandra. Mitt emellan de båda 
områdena ligger samhället Lillhärdal. Lillåsen/Fågelsjö, som är det södra området, ligger på 
höjder från Störhustjärnen (453 m ö.h.) i sydost till Orrknätten (621 m ö.h.) i nordväst. Området 
Storbrättans högsta höjd är Stor-Brättans topp (647 m ö.h.) och den lägsta punkten omkring 
497 m ö.h. De mest förekommande vegetationstyperna för båda områdena är “tallskog utanför 
våtmark” och “temporärt ej skog utanför våtmark” (Skogsstyrelsen, 2018; Lantmäteriet, 2019) . 
De bränder som härjade i Jämtlands län omfattade drygt 6000 hektar där Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan totalt omfattade strax över 5000 hektar ( Lägesrapport skogsbränderna i Härjedalen 
fredag 27 juli 9.15 - Härjedalen ) . Jämtlands räddningstjänst fick hjälp av både den polska 
styrkan som bistod Sverige, de italienska flygplanen samt norsk räddningstjänst för att släcka 
bränderna (Justitiedepartementet, 2019). 
 
Dalarnas län 
Brandområdena Trängslet och Lima ligger i Älvdalens respektive Malung-Sälens kommuner i 
Dalarnas län. Området Trängslet ligger i Älvdalens skjutfält som är ett område avsett för 
skjutövningar åt Försvarsmakten där det råder tillträdesförbud för allmänheten (V. Dalarna, 
2018) . Området ligger omkring 5 km norr om Trängseldammen (388-423 m ö.h.) som är en del 
av Österdalälven. Den mest förekommande vegatationstypen är “tallskog utanför våtmark”. 
Branden som omfattade omkring 3700 hektar gick inte att släcka med endast manskap på grund 
av rådande explosionsrisk på skjutfältet från eventuell odetonerad ammunition. Därmed blev 
räddningsinsatsen helt beroende av luftburna släckningsresurser och fokus låg främst på att 
begränsa brandens spridning (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Området Lima ligger cirka 
18 km sydsydost om Sälen by och cirka 7 km väster om Västerdalälvens dalgång. Det ligger nära 
skid- och skoterleder. Den mest förekommande vegetationen är “öppen våtmark” därefter 
“tallskog utanför våtmark” (Skogsstyrelsen, 2018; Lantmäteriet, 2019) . 
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Sammanfattning 
Rapporten presenterar väderförhållandena under 2018 med avseende på vind, nederbörd och 
temperatur och dessutom Fire Weather Index (FWI).   



Väderförhållanden 
 
Vid skogsbränder påverkar väderförhållandena brandens spridning med avseende på hastighet 
och riktning samt brandens varaktighet.  
 
Brandspridningen påverkas av rådande vindförhållanden samt av temperatur och nederbörd 
under och innan bränderna. Vindhastighet, vindriktning, temperatur och nederbörd 
presenteras från SMHIs mätstationer belägna i närheten av Kårböle, Lillåsen/Fågelsjö och 
Trängslet under juli och augusti 2018 och temperaturen presenteras även över det 
hydrologiska året 2018. Mätstationerna närmast de undersökta bränderna är inaktiva och med 
anledning av detta används mätdata från de närmast aktiva stationerna.  
 
Vindhastighet och vindriktning kring brandområdena under juli och 
augusti 2018 
 
Bedömningen har gjorts att en vindhastighet på över 8 m/s mätt av SMHIs stationer Sveg A 
och Älvdalen A skulle kunna ge en indikation på vindförhållandena i brandområdena. Detta är 
vindhastigheten då benämningen övergår från måttlig vind  till frisk vind  (SMHI, 2017).  
 
Vid analys av tillgänglig data överskred vindhastigheten 8 m/s vid ett tillfälle under juli och 
augusti 2018. I Tabell 1 och Tabell 2 presenteras därför tillfällen då vindhastigheten 
överskrider 6 m/s för mätstationerna Sveg A (SMHI) och Älvdalen A (SMHI) under hela juli 
samt hela augusti.  
 
Enheten för vindhastigheten är meter per sekund och vindriktningen anges som 0 till 360 
grader. När vindhastigheten är 0 m/s sätts vindriktningen till 0 grader. 360 grader 
representerar norr, 90 grader öster, 180 grader söder och 270 grader väster (SMHI).  
 
Tabell 1: Visar tillfällen då vinden översteg 6 m/s vid mätstation Sveg A. 
 
Datum Tid (UTC) Vindriktning Kvalitet Vindhastighet Kvalitet 
2018-07-03 17:00:00 13 G 6.3 G 
2018-07-04 15:00:00 6 G 6.1 G 
2018-07-04 16:00:00 32 G 6.3 G 
2018-07-07 07:00:00 321 G 6.3 G 
2018-07-07 10:00:00 316 G 6.5 G 
2018-07-07 11:00:00 325 G 6.0 G 
2018-07-07 13:00:00 347 G 6.9 G 
2018-07-07 14:00:00 351 G 6.8 G 
2018-07-07 15:00:00 323 G 6.2 G 
2018-07-11 16:00:00 55 G 6.6 G 
2018-07-21 14:00:00 88 G 7.1 G 
2018-07-25 13:00:00 243 G 6.0 G 
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2018-07-28 10:00:00 81 G 7.5 G 
2018-07-28 11:00:00 93 G 7.3 G 
2018-07-28 12:00:00 102 G 7.1 G 
2018-07-28 13:00:00 94 G 7.7 G 
2018-08-05 08:00:00 312 G 8.8 G 
2018-08-05 20:00:00 294 G 6.0 G 
2018-08-05 22:00:00 297 G 6.1 G 
2018-08-05 23:00:00 287 G 6.7 G 
2018-08-06 00:00:00 303 G 6.1 G 
2018-08-06 07:00:00 295 G 7.7 G 
2018-08-06 08:00:00 297 G 7.6 G 
2018-08-06 11:00:00 299 G 6.0 G 
2018-08-09 06:00:00 235 G 6.0 G 
2018-08-10 15:00:00 177 G 6.8 G 
2018-08-10 18:00:00 176 G 6.3 G 
2018-08-10 19:00:00 193 G 7.5 G 
2018-08-10 21:00:00 209 G 6.1 G 
2018-08-10 22:00:00 189 G 7.4 G 
2018-08-11 00:00:00 207 G 6.6 G 
2018-08-11 01:00:00 229 G 7.7 G 
2018-08-11 02:00:00 242 G 6.3 G 
2018-08-11 03:00:00 250 G 6.8 G 
2018-08-11 04:00:00 253 G 6.2 G 
2018-08-11 06:00:00 266 G 7.7 G 
2018-08-11 07:00:00 261 G 7.5 G 
2018-08-13 09:00:00 281 G 6.0 G 
2018-08-16 22:00:00 175 G 6.2 G 
2018-08-17 12:00:00 232 G 6.2 G 
2018-08-18 11:00:00 202 G 6.0 G 
2018-08-18 21:00:00 245 G 7.1 G 
2018-08-19 10:00:00 257 G 6.2 G 
2018-08-21 10:00:00 298 G 7.6 G 
2018-08-21 11:00:00 306 G 6.2 G 
2018-08-21 12:00:00 310 G 6.5 G 
2018-08-21 13:00:00 296 G 6.2 G 
 
 
  



Tabell 2:  Visar tillfällen då vinden översteg 6 m/s vid mätstation Älvdalen A. 
 
 
Datum Tid (UTC) Vindriktning Kvalitet Vindhastighet Kvalitet 
2018-08-10 13:00:00 168 G 6.2 G 
2018-08-10 14:00:00 173 G 6.4 G 
2018-08-10 15:00:00 169 G 6.0 G 
 
 
Temperatur 
Värme i kombination med nederbördsfattiga förhållanden ökar avdunstningen och därmed 
torkan. Då torkan är avgörande för brandspridningen är temperaturen alltså en av de viktiga 
faktorerna att undersöka i samband med skogsbränder.  
 
Temperaturdata över ett hydrologiskt år, från oktober 2017 till oktober 2018, presenteras i 
Figur 1 och Figur 3. Dessutom presenteras temperaturdata under månaderna juli och augusti 
2018 då bränderna härjade i Figur 2 och Figur 4. För branden i Trängslet används 
mätstationen Älvdalen A (SMHI). 
 

 
Figur 1.  Dygnsmedeltemperatur över det hydrologiska året 2018 för mätstationen Älvdalen 
A.  
 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?7URWhL


 
Figur 2.  Dygnsmedeltemperatur under juli och augusti 2018 för mätstationen Älvdalen A. 
 
För bränderna kring Kårböle samt Lillåsen/Fågelsjö används mätstationen Sveg A (SMHI). 
 

 
Figur 3.  Dygnsmedeltemperatur över det hydrologiska året 2018 för mätstationen Sveg A. 
 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?MQctba


 
Figur 4.  Dygnsmedeltemperatur under juli och augusti 2018 för mätstationen Sveg A. 
 
 
Nederbörd 
Den dagliga nederbörden under juli och augusti 2018 presenteras i Figur 5-9 för olika 
mätstationer i närheten av bränderna. Generellt är nederbörden väldigt låg i början av juli och 
vid en del stationer är det knappt någon nederbörd under merparten av juli vilket kan ses i 
Figur 5-9.  
 
För bränderna i Lillåsen/Fågelsjö används mätstationen Fågelsjö D (SMHI).  

 
Figur 5. Dygnsnederbörden under juli och augusti 2018 för mätstationen Fågelsjö D. 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?xFPG0B


För bränderna kring Kårböle används mätstationerna Sveg A (SMHI), Ytterhogdal (SMHI) 
och Hennan D (SMHI) vilka presenteras i Figur 6, Figur 7 och Figur 8.  

 
Figur 6.  Dygnsnederbörden under juli och augusti 2018 för mätstationen Sveg A. 

 
Figur 7.  Dygnsnederbörden under juli och augusti 2018 för mätstationen Ytterhogdal. 

 
Figur 8.  Dygnsnederbörden under juli och augusti 2018 för mätstationen Hennan D. 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?6nSGMv
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För branden i Trängslet används mätstationen Älvdalen A (SMHI).  

 
Figur 9.  Dygnsnederbörden under juli och augusti 2018 för mätstationen Älvdalen A.  
 
 

Fire Weather Index 
 
Bakgrund till Forest fire weather index (FWI) 
FWI-värden är beräknade varje dygn (MSB, u.å.). Modellen är en delmodell av kanadensiska 
Canadian Forest Fire Dange Rating System (CFFDRS), och används flitigt runt om i världen 
för att uppskatta brandspridningsrisk (Wikipedia, 2018) . Modellen tar hänsyn till 
luftfuktigheten när den är som lägst, temperaturen när den är som högst, nederbörden under 
24 timmar och maximala vindgenomsnittsvärdena (Wikipedia, 2018) . 
 
Metod för användning 
Alla FWI-data är givna koordinatvis jämt fördelat i hela Sverige. Genom att importera dessa 
data till nya tabeller i programvaran ArcMap kan dessa data interpoleras genom metoden 
Nearest Neighbor.  Denna metod gör att alla delar av kartan antar ett specifikt värde från den 
närmast liggande punkten. Intervall av FWI-värden kan visualiseras på en karta med hjälp av 
olika färger som motsvarar olika grad av brandrisk.  
 
FWI på utvald period under sommaren 2018 
I Figur 1-27 redovisas FWI på karta för dagarna mellan den 10:e juli och 5:e augusti 2018. De 
svartmarkerade område är de sex största bränderna.  
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Figur 1.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.) . 
 

Figur 2.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?R6gdhi


Figur 3.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 

Figur 4. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



 

 

Figur 5.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 

Figur 6. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 



 

 

Figur 7. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 8.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 



 

Figur 9.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 10. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



Figur 11. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 12. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



Figur 13.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 14.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



 

Figur 15.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 16. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 



 

Figur 17. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019.; MSB, u.å.). 
 

Figur 18. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



 

Figur 19. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 20.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 



Figur 21. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 22.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



Figur 23.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 24. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

 



 

Figur 25.  Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 

Figur 26. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
 



Figur 27. Karta över FWI för området kring Kårböle, Trängslet, Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan, baserat på underlag från Lantmäteriet och MSB (Lantmäteriet, 2019; MSB, u.å.). 
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Sammanfattning 
Sommaren 2018 utbröt flera stora skogsbränder i Sverige. Denna rapport är en litteraturstudie där 
olika faktorer som påverkar brandspridningen beskrivs. Information om släckningsarbetet i 
brandområdena samt markanvändning används för att kunna bedöma vegetationens påverkan på 
hur branden sprids. 
 
Vilken typ av vegetation som finns i en brinnande skog är avgörande för hur brandförloppet 
fortgår. För att kunna utvärdera vad det var som brann används Naturvårdsverkets Nationella 
Marktäckedata (NMD). Där kan förutom vegetationstyp även objekthöjd, objekttäckning och 
markfuktighet erhållas.  
 
Det finns tre typer av brand som brukar omnämnas vid skogsbrand och dessa är kronbrand, 
jordbrand och ytbrand. Det som avgör hur stor och utbredd en skogsbrand blir är hur 
bränslebädden är uppdelad, skogens och markens fukthalt, områdets topografi samt vindstyrkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



Litteraturstudie 
Analys av vegetationen i brandområdena 2018 

 
Inledning 
För att kunna analysera vegetationens betydelse för brandspridningen behöver flera olika 
aspekter tas i beaktande. Det är viktigt med information om hur olika vegetation brinner, hur 
brandområdena ser ut och hur släckningsarbetet pågick. Vidare är det även relevant att veta hur 
olika brandtyper kategoriseras, samt hur avläsning av kartor och data sker.  
 
Kartering av markanvändning och vegetation 
En förutsättning för att kunna bestämma markanvändningens och vegetationens betydelse för 
bränderna som härjade sommaren 2018 är att känna till vad det är som har brunnit. För att göra 
detta kan Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata (NMD) användas.  
 
Nationella Marktäckedata Basskikt 
Nationella marktäckedata är en kartering som är gjord över hela Sverige. Karteringen gjordes för 
att enkelt kunna visa grundläggande information om landskapet och med dess uppdateringar 
också visa på förändringar (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Nomenklatur 
Totalt är basskiktet i Nationella marktäckedata uppdelat i 25 stycken tematiska klasser som 
särskiljs (Naturvårdsverket, 2019) . Det finns tre hierarkiska nivåer där nivå ett är huvudklasser 
och nivå två och tre underklasser (Naturvårdsverket, 2019) . För klasser inklusive hierarkier, se 
Figur 1, då klasserna är helt och hållet baserade på Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 
2019) . 
 

● Skog: “Trädbeklädda områden med en trädhöjd på över 5 meter och en krontäckning på 
mer än 10 procent, eller träd som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Skog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total 
krontäckning på >10% och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda områden 
som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Tallskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark med 
en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av 
tallträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Granskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark 
med en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs 
av granträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 
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■ Barrblandskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför 
våtmark med en total krontäckning på >10% och >=70% av 
krontäckningen utgörs av tall- eller granträd men inget av trädslagen 
uppnår >=70%. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Lövblandad barrskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden 
utanför våtmark med en total krontäckning på >10% och varken lövträd 
eller barrträd utgör >=70% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför 
våtmark med en total krontäckning på >10% och >=70% av 
krontäckningen utgörs av triviallövträd. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Ädellövskog utanför våtmark:  “Trädbeklädda områden utanför våtmark 
med en total krontäckning på >10%, >=70 % utgörs av lövträd och >=50% 
av krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog med ädellövinslag utanför våtmark:  “Trädbeklädda 
områden utanför våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70% av 
krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50% av krontäckningen utgörs 
av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Temporärt ej skog utanför våtmark:  “Öppna och igenväxande hyggen, 
stormfällda områden eller brandfält utanför våtmark. Trädhöjd är < 5 
meter” (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Skog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10% och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda områden 
som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Tallskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av tallträd. 
Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Granskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en total 
krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av granträd. 
Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Barrblandskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av tall- 
eller granträd men inget av trädslagen uppnår>=70%. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Lövblandad barrskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark 
med en total krontäckning på >10% och varken lövträd eller barrträd utgör 
>=70% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

3 

https://www.zotero.org/google-docs/?l80vlg
https://www.zotero.org/google-docs/?9N6PYD
https://www.zotero.org/google-docs/?wxI1Wk
https://www.zotero.org/google-docs/?lF0o9W
https://www.zotero.org/google-docs/?UkhyGA
https://www.zotero.org/google-docs/?jIT4ed
https://www.zotero.org/google-docs/?ik14GM
https://www.zotero.org/google-docs/?YmkryS
https://www.zotero.org/google-docs/?dOGuiQ
https://www.zotero.org/google-docs/?omJ0ag
https://www.zotero.org/google-docs/?KHwzw1


■ Triviallövskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av 
triviallövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Ädellövskog på våtmark:  “Trädbeklädda områden på våtmark med en 
total krontäckning på >10%, >=70 % utgörs av lövträd och >=50% av 
krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog med ädellövinslag på våtmark:  “Trädbeklädda områden 
på våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70% av 
krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50% av krontäckningen utgörs 
av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) .  

■ Temporärt ej skog på våtmark:  “Öppna och igenväxande hyggen, 
stormfällda områden eller brandfält på våt- mark. Trädhöjd är < 5 meter” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

● Våtmark: “Öppen mark där vattnet under en stor del av året finns nära under, i eller 
strax över markytan”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

● Åkermark: “Jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i ett sådant 
tillstånd att den kan användas för växtodling. Marken ska kunna användas utan någon 
särskild förberedande åtgärd annat än användande av gängse jordbruks- metoder och 
jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år. Undantag kan 
göras för ett enskilt år om särskilda omständigheter föreligger.”  (Jordbruksverket, 2018) . 

● Övrig öppen mark: “Annan öppen mark som inte är våtmark, åkermark eller 
exploaterade vegetationsfria ytor” (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Övrig öppen mark utan vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark, 
åkermark eller exploaterade vegetationsfria ytor och har mindre än 10 % 
vegetationstäckning under gällande års vegetationsperiod. Marken kan vara kan 
vara moss- eller lavklätt”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Övrig öppen mark med vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark, 
åkermark eller exploaterade vegetationsfria ytor och har mer än 10 % 
vegetationstäckning under gällande års vegetationsperiod”  (Naturvårdsverket, 
2019) . 

● Exploaterad mark: “Artificiella och vegetationsfria ytor som i hög grad är hårdgjorda” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Exploaterad mark, byggnad: “En varaktig konstruktion som be- står av tak eller 
av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis 
under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 
vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”  (PBL, 2018). 
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○ Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg:  “Artificiella öppna och 
vegetationsfria ytor som inte är byggnad eller väg/järn- väg”  (Naturvårdsverket, 
2019) . 

○ Exploaterad mark, väg/järnväg:  “Väg och järnväg”  (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Vatten  

○ Sjö och vattendrag:  “Sjö och vattendrag under gällande års vegetationsperiod” 
(Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Hav: “Kusthav och oceaner, estuarier och kustlaguner under gällande års vegetat- 
ionsperiod” (Naturvårdsverket, 2019) . 
 

 
Figur 1. Visualisering av punktlistan med de olika klassernas färgkodning samt geografiskt 
exempel (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
Tilläggsskikt med objekthöjd och objekttäckning 
Höjder av objekt är viktigt när man tittar på brandspridning. Objekthöjder finns karterade mellan 
0,5 och 45 m (Naturvårdsverket, 2019) . Inom intervallet finns också mindre intervall som 
representeras av en klass, se exempel i Figur 2 (Naturvårdsverket, 2019) . Klasserna är helt och 
hållet baserade på Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 2019) .  
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Figur 2. Geografiskt exempel av objekthöjder i intervall 0,5 - 5 m (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Objekttäckningen är också högst relevant för att kunna se hur stor täckning de finns av de två 
huvudklasserna 0,5 - 5 m och 5 - 45 m (Naturvårdsverket, 2019) . Varje huvudklass är uppdelade 
i 11 underklasser som motsvarar procent av täckning, se exempel i Figur 3 (Naturvårdsverket, 
2019) . Klasserna är helt och hållet baserade på Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
  

 
Figur 3. Geografiskt exempel av objekttäckning i intervall 0 - 100%  (Naturvårdsverket, 2019) . 
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Markfuktighetsindex 
Markfuktighetsindex (MFI), är även denna en rikstäckande produkt för GIS-analysering och är 
intressant för tolkning av brandspridningsmönster (Naturvårdsverket, 2019) . I 
markfuktighetsindexet finns de fem klasserna blöt, fuktig, frisk-fuktig, frisk och torr, som 
representeras med ett kontinuerligt spektrum från blöt till torr (Naturvårdsverket, 2019) . I den 
ordningen illustreras detta med färgerna från blå till gul och sedan röd, se exempel i Figur 4 
(Naturvårdsverket, 2019) .  
 

 
Figur 4. Geografiskt exempel av markfuktighetsindex. (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Markfuktighetsindexet har blivit utvärderad genom jämförelse med fältdata. Genom att utvärdera 
33 299 provytor spridda över Sverige kunde statistiska data tas fram och detta är illustrerat i 
Figur 5 (Naturvårdsverket, 2019) .  
 

 
Figur 5. Låddiagram som visar markfuktighetsindex för de olika klasserna efter fältbedömning 
(Naturvårdsverket, 2019) . Vitt streck i lådan motsvarar medianen, hela lådan motsvarar 50% av 
alla fältvärden och morrhåren motsvarar 90% av alla fältvärden (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Brandtyper 
Kronbrand 
Kronbränder sker främst i barrskog och drivs dels av torrt bränsle i trädkronorna, men får sin 
grundstyrka från marknära bränslen (Granström, 2005) . Starka vindar är en förutsättning för att 
kronbrand ska kunna bildas och spridas (Granström, 2005) . Vanligtvis så brinner det vid 
markytan samtidigt som i trädtopparna, men vid väldigt starka vindar kan elden, under kortare 
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sträckor, spridas mellan trädtopparna i en hög hastighet (Granström, 2005) . Eldens spridning 
sker då gnistor och flammor kastas fram i vindriktningen, ibland upp till flera hundra meter 
(Arnell et al. , 2002) . Som tidigare nämnt är kronbränder till stor del beroende av markbränslen, 
vilket sedermera leder till att de minskar och övergår till ytbränder vid händelse av att bränslet 
vid markytan minskar. Detta kan ske ifall exempelvis fuktigheten ökar eller att vinden avtar i 
styrka. Kronbränder sprider sig främst i V-form och är typiskt spretig samt breder ut sig i mindre 
utsträckning än ytbrand (Arnell et al. , 2002) . Då trädkronorna har en låg andel bränsle per 
volymandel så krävs det att elden har en så kallad lägsta spridningshastighet för att det fortsatt 
kan brinna i toppskiktet av träden (Granström, 2005) . Denna hastighet är beräknad till cirka 20 
meter/minut (Granström, 2005) . 
 
Ytbrand 
Ytbrand använder sig av bland annat finbränsle (t.ex. mossa, förna och bärris) på marken men 
också undervegetation och träd (Granström, 2005) . Ytbränder leder ofta till passiva kronbränder 
ifall lågorna når upp till trädens lågt hängande grenar och att de därefter sprider sig vertikalt 
(Granström, 2005) . Skogsbränder varierar ofta mellan intensiva ytbränder och kronbränder 
beroende på vindens styrka (Granström, 2005) . Ytbränder kan delas in som dels låg ytbrand, dels 
hög ytbrand (Arnell et al. , 2002) . De höga ytbränderna startar ofta som låga ytbränder och 
sprider sig sedan äggformat i vindriktningen (Arnell et al. , 2002) . Ju längre den låga löpbranden 
fortgår desto tydligare blir brandfronten som får en ökad bredd samt att den sprider sig till lågt 
hängande grenar och dylikt för att sedan spridas till trädkronorna (Arnell et al. , 2002) .  
 
Jordbrand 
Jordbrand, även kallat glödbrand, drivs av bränslen i marken såsom murket trä, humus och torv 
(Granström, 2005) . Jordbränder kan ske vid relativt låga temperaturer (400-600 °C) och kan 
överleva vid en låg syrehalt och trivs optimalt när det organiska materialet har porösa tjocka 
skikt som inte faller sönder ifall pyrolys, förbränning i syrefattig miljö, sker (Granström, 2005 ). 
Jordbränder rör sig sakta genom det organiska materialet och torkar upp det framför det glödande 
området (Granström, 2005) . Detta gör att glöden kan sprida sig till material som är något 
fuktigare än vad som initialt hade börjat brinna vid exempelvis ytbrand (Granström, 2005) . 
Dessa bränder brinner ofta självständigt från yt- och kronbränder och uppkommer för det mesta 
några timmar efter att eldfronten har dragit förbi (Ryan, 2002) . 
 
Vegetation 
Barrskog 
Mängden vatten i marken och i träden har en betydande roll för hur branden sprider sig och detta 
ser olika ut i barrskog jämfört med lövskog (Granström, 2005; SLU, 2018) . Barrskog är den typ 
av skog där de mest farliga skogsbränderna uppstår (Sveriges Television, 2019) , och drygt 80 
procent av de svenska skogarna är barrskog (Skogskunskap, 2016). Barrträd har en låg fukthalt 
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och bidrar därför med bränsle till branden, men det skiljer sig också mellan tall och gran. På 
trädet är det främst barr och torra kvistar som brinner och för tall gäller att de nedre grenarna dör 
bort då ljuset inte når dem medan den del av trädet som innehåller barr flyttar högre upp ju äldre 
tallen blir. Detta gör att den brandbara biomassan hamnar längre ifrån marken och får svårare att 
nås av elden på marken. Gran däremot, som enligt skogsstyrelsen är det vanligaste trädet i 
svensk skog (Skogsstyrelsen, 2019)  klarar skugga bättre och behåller därmed sina undre grenar 
(Granström, 2005) . Barrbiomassan sträcker sig således hela vägen från marken till toppen och 
med sin lodräta struktur ökar risken för brandspridning (Granström, 2005; Sveriges Television, 
2019) . Förutom barrbiomassa tillför döda kvistar bränsle till brand, medan de levande kvistarna 
innehåller för mycket fukt för att vara ett bränsle. Även lavar som växer på barken och barken 
själv kan bidra med bränsle till elden (Granström, 2005) .  
 
Trädens bark fungerar som ett skydd mot bland annat brand, men även mot torka och hetta. 
Barken ser olika ut på olika trädarter (Page & Sjörs, 1984) . Tallar som stått länge har hunnit 
utveckla en tjock bark och är mer motståndskraftig mot brand i jämförelse med gran som har en 
tunnare bark. Barkens tjocklek hos äldre tallar i kombination med avståndet mellan markens 
vegetation och barrbiomassan gör kronbränder ovanliga i främst äldre tallskogar (SLU, 2018).  
 
När barrträd brinner kan det uppstå gnistor som kan sprida elden vidare vilket kan vara 
förödande, inte minst om bebyggelse finns i närheten av barrskogen (Sveriges Television, 2019) . 
 
Lövskog  
De svenska skogarna utgörs till ungefär 18 % av lövträd. Hur stor del av skogarna som består av 
lövträd varierar över landet. I södra Sverige kan lövträden dominera i en skog medan de flesta av 
lövträden i norra Sverige finns inblandade i skogar som annars domineras av barrträd 
(Skogskunskap, 2016). Det finns olika typer av lövträd. De triviala lövträden  är de vanligast 
förekommande och i Sverige är det främst björk, asp och al som tillhör denna kategori samt arter 
av pil, rönn och oxel. Förutom de triviala lövträden finns  ädellövträd  och till dessa hör totalt 13 
arter, bland annat arter av alm, ask, bok, lönn, lind och ek (Skogskunskap, 2017).  
 
Vad gäller lövträd så innehåller löven betydligt mer fukt än vad barren hos barrträd gör vilket gör 
lövträden mer motståndskraftiga mot brand jämfört med barrträd (Granström, 2005; Sveriges 
Television, 2019) . Dessutom har lövträd oftast inte grenar nära marken vilket gör att en brand 
vid marken inte lika lätt når toppen som hos exempelvis gran, utan det stannar som en markbrand 
(Sveriges Television, 2019) . Om en brand startar i en lövskog är det därför ofta 
markvegetationen som brinner medan lövträden kan stå kvar (Hansen, 2003) .  
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Undervegetation 
Olika typer av bränder trivs varierande bra i olika typer av undervegetation. Glödbränder trivs 
väldigt bra i humus och kan pågå mycket länge beroende på hur torr humusen är. Glödbranden 
fortgår i skiktet mellan humusen och finbränslet även efter att flambranden, som trivs mindre 
bra, har passerat (Granström, 2005) . Finbränslet antänds fortast i vegetationen och därför är dess 
fukthalt vital för eldens spridningshastighet. Mossans tillväxt och förnatillförseln balanseras av 
nedbrytningen vilket gör att skiktet hålls någorlunda konstant (Granström, 2005) .  
 
Det finns tre stora anledningar till att humus inte gynnar flambrand. Det är kompakt och har även 
vid torra förhållanden en hög fuktighet (Granström, 2005) . Dessutom innehåller humusskiktet en 
större andel svårnedbrytbart lignin jämfört med cellulosa, vilket gör att mindre brännbara gaser 
avlämnas vid uppvärmning. På grund av detta förekommer ingen vidare flambildning när moss- 
och förnaskiktet brunnit ut (Granström, 2005) .  
 
En viktig faktor för hur bra ytbränslet brinner är hur luckert det är (Hansen, 2003) . En generell 
regel för bränslen är att ju mer uppluckrat och ju mer finfördelade partiklarna är desto hastigare 
fortplantar sig elden (Hansen, 2003; Granström, 2005).  Ett exempel är mossa som genom sin 
uppfångning av förna bidrar till en mer luftig yta jämfört med vanlig barrmark. Ett exempel på 
bra brandstoppare är kvastmossa som är mer kompakt än till exempel vägg- och husmossa 
(Granström, 2005) .  
 
Det är även skillnad på brändernas spridningskapacitet i levande växter jämfört med dött 
växtmaterial. Levande växter har huvudsakligen samma fukthalt oberoende av omgivningen, 
eftersom de tar upp lika mycket vatten som avdunstar, medan dött växtmaterial har en fukthalt 
svarande mot den omgivande miljön (Granström, 2005)  och därför alltid lättare torkar ut 
(Hansen, 2003) . Allmänt har örter och gräs en tillräckligt hög vattenhalt för att ha bromsande 
effekt på elden medan bärris, med hälften så hög halt, bidrar till eldens energiutveckling 
(Granström, 2005) .  
 
Risväxter är som sagt fördelaktiga för brandspridning, men är sällan kapabla att uppehålla en eld 
vid avsaknad av brand i markens bränsle (Granström, 2005) . Som tidigare nämnt har levande 
växter en relativt oförändrad fukthalt i sina blad över året, men risväxterna avviker lite från detta 
resonemang. Eftersom de till stor del består av tunna kvistar äger en väsentlig fukthaltsändring 
rum under året (Granström, 2005) .  
  
Då levande örter och gräs har hög fukthalt har de en repressiv effekt på brandspridningen, till 
den grad att en eld kan självdö då inslaget av dessa är tillräckligt högt i vegetationen (Granström, 
2005) . Det finns dock ett tydligt skifte från “brandfarlig” under våren till “brandsäker” under 
sommaren hos gräs- och örtdominerande marker då framför allt gräs alstrar en utmärkt 
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bränsleförna (Granström, 2005) . Om förnan har varit nedtryckt av ett snötäcke under vintern 
torkar bränslebädden långsammare och brandutvecklingen saktas ned. Det betyder att efter en 
snöfattig vinter blir bränderna oftast snabbare och intensivare (Granström, 2005) .  
 
Våtmarker 
Brandrefugier är områden i naturen som tack vare sina låga lägespositioner och stora andel väta 
kan hålla sig obrända också i kraftiga bränder. Exempel på brandrefugier är myrar, kärr och 
bäckar, även om kilometerbreda sjöar är de enda som kan anses helt brandhindrande. Det finns 
flera våtmarker och sumpskogar som har brunnit även i nordliga delar av världen (Wikars & 
Niklasson, 2006) . Detta sker ofta när fukthalten i den vitmossa som finns i bottenskikten sjunkit 
så att mossan istället blir ett verksamt bränsle (Granström, 2005) . Det är dock bevisat att lite 
större myrar för det mesta effektivt stoppar bränder innan elden hunnit utvecklas fullt, vilket 
leder till att dessa områden har en lägre brandfrekvens (Wikars & Niklasson, 2006) .  
 
Enligt Hasse Berglund på Naturvårdsverket (Sveriges Television, 2019)  krävs det extremt torra 
år för att elden ska kunna ta sig förbi dalgångar med våtmarker och påstår därför att de är 
naturliga brandgator. Han menar också att våtmarker inte bara fungerar som markskydd utan 
även som skydd för eldens spridning uppe i träden. Omkringliggande träds löv och barr blir 
fuktiga av att stå nära eller i våtmark vilket gör att elden får svårt att få fäste och hastighet 
(Sveriges Television, 2019) .  
 
Det är inte bara vattnet i en bäck som motverkar brandspridning. En uttorkad bäcks stränder 

            är ofta fria från bränsle och kan därför även i det tillståndet fungera som brandskydd (Granström, 
2005) . Dessutom kan, i gräsrika områden, zonen som bildar bäckens brandskydd utökas med 
flera meter under sommaren då gräset är ett brandskydd i sig själv (Granström, 2005) . 
 
Allmänt om skogsbränder 
Till skillnad från bränder som är begränsade till exempelvis ett hus eller en bil har skogsbränder 
en, i princip, oändlig bränslekälla samt att syrehalten ytterst sällan är begränsande för eldens 
förbränningsprocess (Granström, 2005) . Många skogsbränder skiljer sig vad gäller 
brandintensitet då det är flera olika faktorer som påverkar hur intensiv branden blir (Arnell et al. , 
2002) . Bland annat bränslebäddens uppdelning, fukthalt i mark och vegetation, vindhastighet, 
markens lutning, om sammanhängande eldfronter innesluter obränd mark samt om kronbrand 
uppstår (Arnell et al. , 2002) . Vissa naturtyper är näst intill obrännbara med anledning av 
strukturen i bränslebädden (SLU, 2018). 
 
Efter att en brand har startat och får fortgå en stund skapas en flamfront som bildas av gaser som 
avges från bränslet, framförallt finbränsle såsom förna, lav och mossa (Granström, 2005) . Humus 
är däremot, som tidigare nämnt, mycket sämre på att frigöra gaser och det blir därför mindre 
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flammor vid en sådan brand (Granström, 2005) . Värmen från branden avges som strålning åt 
samtliga håll. Den delen av strålningen som riktas framåt i eldens riktning absorberas av bränslet 
vilket leder till en snabb temperaturhöjning av materialet (Granström, 2005) . När bränslet har 
nått en temperatur av 100 °C har allt vatten avdunstat och när temperaturen sedan övergår 300 
°C påbörjas en termisk nedbrytning av bland annat cellulosa och andra organiska föreningar 
(Granström, 2005) . Detta leder till att kolväteföreningar avges och sedermera antänds av 
eldfrontens flammor, vilket gör att branden avancerar (Granström, 2005) .  
 
Efter en viss tid, olika beroende på bränsletyp, sänks mängden kolväteföreningar som avges, och 
sedan leder till att bränslet inte längre bidrar till att driva branden vidare (Granström, 2005) . Vid 
denna tidpunkt befinner sig bränslet vid brandens bakkant och övergår till att bli till glöd. För de 
flesta bränsletyper är förbränningstiden relativt kort, cirka en minut, men det finns dock 
bränsleelement som brinner längre (Granström, 2005) . Dessa påverkar dock inte längre brandens 
framfart och spridning då branden redan har förflyttat sig från det specifika bränslets position, 
trots att de brinner en längre tid (Granström, 2005) . 
 
Det finns en risk för skogsbrand under merparten av vegetationssäsongen, dock så är det störst 
sannolikhet för brand är i slutet av säsongen då humus i jorden ofta har hunnit torka mer än i 
början av säsongen (Arnell et al. , 2002) .  
 
Beskrivning av brändernas områden, förlopp och släckning 
De sju till ytan största områdena som härjades av skogsbränderna 2018 är i fallande 
storleksordning Enskogen (4327 ha), Lillåsen/Fågelsjö (3921 ha), Ängra (3797 ha), Trängslet 
(3468 ha), Storbrättan (945 ha), Nötberget (872 ha) och Lima (501 ha) (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
Gävleborgs län 
Bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget ligger i nära anslutning till älven Ljusnan och till 
byn Kårböle i Ljusdals kommun i norra Gävleborgs län. Områdena ligger på höjder från 
Laforsens kraftverksdamm (214-215 m ö.h.), som är en del av Ljusnan, till Gammelbuberget 
(475 m ö.h.) som ligger i norra Enskogens brandområde. Den mest förekommande 
vegetationstypen är “tallskog utanför våtmark”. I Ängras och Nötbergets brandområden går korta 
delar av Riksväg 84 respektive Länsväg 296 (Skogsstyrelsen, 2018; Lantmäteriet, 2019) . 
Brandområdet omfattade 9500 hektar och räddningsinsatserna varade i 26 dagar. Antändningen 
orsakades av ett blixtnedslag 14 juli 2018 i Ängraområdet. Skogen var torr vilket inledningsvis 
orsakade mycket snabb och till stor del okontrollerad spridning som ledde till kraftiga bränder 
(Justitiedepartementet, 2019) .  
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Jämtlands län 
Brandområdena Lillåsen/Fågelsjö och Storbrättan ligger i Härjedalens kommun i södra 
Jämtlands län. De båda områdena ligger cirka 21 km från varandra. Mitt emellan de båda 
områdena ligger samhället Lillhärdal. Lillåsen/Fågelsjö, som är det södra området, ligger på 
höjder från Störhustjärnen (453 m ö.h.) i sydost till Orrknätten (621 m ö.h.) i nordväst. Området 
Storbrättans högsta höjd är Stor-Brättans topp (647 m ö.h.) och den lägsta punkten omkring 
497 m ö.h. De mest förekommande vegetationstyperna för båda områdena är “tallskog utanför 
våtmark” och “temporärt ej skog utanför våtmark” (Skogsstyrelsen, 2018; Lantmäteriet, 2019) . 
De bränder som härjade i Jämtlands län omfattade drygt 6000 hektar (Justitiedepartementet, 
2019)  där Lillåsen/Fågelsjö och Storbrättan totalt omfattade strax över 5000 hektar (Härjedalens 
kommun, 2018) . Jämtlands räddningstjänst fick hjälp av både den polska styrkan som bistod 
Sverige, de italienska flygplanen samt norsk räddningstjänst för att släcka bränderna 
(Justitiedepartementet, 2019). 
 
Dalarnas län 
Brandområdena Trängslet och Lima ligger i Älvdalens respektive Malung-Sälens kommuner i 
Dalarnas län. Området Trängslet ligger i Älvdalens skjutfält som är ett område avsett för 
skjutövningar åt Försvarsmakten där det råder tillträdesförbud för allmänheten (SVT Dalarna, 
2018) . Området ligger omkring 5 km norr om Trängseldammen (388-423 m ö.h.) som är en del 
av Österdalälven. Den mest förekommande vegatationstypen är “tallskog utanför våtmark”. 
Branden som omfattade omkring 3700 hektar gick inte att släcka med endast manskap på grund 
av rådande explosionsrisk på skjutfältet från eventuell odetonerad ammunition. Därmed blev 
räddningsinsatsen helt beroende av luftburna släckningsresurser och fokus låg främst på att 
begränsa brandens spridning (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Lima, vars brandområde var 
501 hektar, ligger cirka 18 km sydsydost om Sälen by och cirka 7 km väster om Västerdalälvens 
dalgång. Det ligger nära skid- och skoterleder. Den mest förekommande vegetationen är “öppen 
våtmark” därefter “tallskog utanför våtmark” (Skogsstyrelsen, 2018; Lantmäteriet, 2019) . 
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Sammanfattning 
Rapporten är en beskrivning av vad en populärvetenskaplig sammanfattning är och hur den kan 
skrivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning 
Syftet med att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning är att få arbetet beskrivet på ett sätt 
som gör att läsaren förstår och blir intresserad, oavsett förkunskaper inom ämnet. Det är också ett 
tillfälle för författaren att reflektera över olika aspekter av arbetets innehåll (Lindgärde, 2014). 
 
Den populärvetenskapliga sammanfattningen består av tre huvuddelar. Den första är rubriken 
som ska vara kort och koncis och fungera som en sammanfattning av hela texten (Lindgärde, 
2014). Rubriken ska helst rymmas på en rad och inte innehålla ord som “sammanfattning” eller 
“studie” ( LU, 2015). Därefter kommer en inledande text (ingress) som ska vara kortfattad, 
intresseväckande och locka till vidare läsning (Lindgärde, 2014). I denna kan de viktigaste 
bitarna av arbetet lyftas fram och det är därför inte ovanligt att resultat och slutsats ingår i denna 
del. Detta skiljer sig mot vetenskapliga texter som istället ofta avslutar med resultat och slutsats 
(Lindgärde, 2014). Sist i sammanfattningen kommer brödtexten, som utgör den största delen av 
texten. Här sammanfattas resten av arbetet (Lindgärde, 2014). Till exempel kan metoden 
beskrivas i denna del istället för i ingressen, då metod ofta inte är lika intressant att läsa om som 
resultat och slutsats. Metoden bör vara kortfattad så att hela rapporten måste läsas för att arbetet 
ska kunna återupprepas (Lindgärde, 2014). 
 
Innan den populärvetenskapliga sammanfattningen skrivs kan det vara bra att fundera över vilka 
de intressanta delarna av arbetet är och vad som har uppnåtts (Lindgärde, 2014). Det är viktigt att 
beskriva problemet som arbetet behandlar och att ta upp varför problemet behöver lösas. Det är 
även relevant att nämna på vilket sätt just detta arbete kan vara till hjälp för samhället i framtiden 
(Lindgärde, 2014). Om det dykt upp någon spännande eller udda information kan det också med 
fördel tas upp (Lindgärde, 2014). 
 
Genom att använda specifika och enkla exempel från vardagen har läsaren något att förhålla sig 
till och därmed lättare att förstå och ta till sig texten, som annars kan upplevas innehålla 
svårförståeliga och abstrakta resonemang (Lindgärde, 2014). För att upprätthålla flytet i och 
förståelsen av texten är det bra att undvika facktermer, eller annars förklara dem tydligt 
(Lindgärde, 2015). En bra riktlinje kan vara att en allmänbildad vuxen utan specifik kompetens 
inom området ska kunna förstå texten (Lindgärde, 2014). 
 
I motsats till vetenskapliga texter får gärna känslor och engagemang uttryckas i en 
populärvetenskaplig text. Att dessutom variera ordval och använda stilistiska begrepp ökar ofta 
läsarens lust att läsa vidare (Lindgärde, 2014). Lämpliga stilistiska begrepp kan vara metaforer, 
till exempel “barrträd är godis för skogsbränder”, eller scenarier som “Om all skog brann upp 
så…” (Lindgärde, 2014).  

https://www.zotero.org/google-docs/?nCuPGf


Tydliga mallar finns på flera universitets hemsidor, bland annat Lunds Universitet och Lunds 
Tekniska Högskola, som har tagit fram strukturerade guider för hur man skriver 
populärvetenskapliga sammanfattningar.  
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Sammanfattning 
 
I följande G-rapport beskrivs metoden som används för Sammanställningen av GIS-datan.           
Mjukvaran som används är ESRI ArcGIS Desktop 10.6.1. har skapas med hjälp av data från              
Skogstyrelsen, Lantmäteriet, Copernicus Emergency Management Service och       
Naturvårdsverket olika cirkeldiagram för vegetationsfördelningen i och nära brandområdena         
2018. Rapporten behandlar Även skogsbränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget, med           
information från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Data som har sammanställts är         
vegetationsfördelningen inom brandområdet, vegetationsfördelningen i ett 160 000 ha       
område runt branden, fördelning strax innanför brandområdet samt strax utanför.          
Cirkeldiagram visas även över fördelningen av vegetation för de 26 bränder som är mindre än               
de sju största, men som dock är över 50 ha i storlek. Dessa bränder är geografiskt spridda                
över hela landet och varierar därmed mycket i vegetationsfördelning.  
  



Använd data 
 
Data som används kommer från Lantmäteriet, Copernicus Emergency Management Service,          
Skogsstyrelsen och Naturvårdverket. Mjukvaran som används för detta är ESRI ArcGIS           
Desktop 10.6.1. ( ArcGIS Desktop 10.6.1 ) 
 
Copernicus ger oss data på vilket geografiskt område som brunnit vid olika tidpunkter.             
Copernicus har sammanställt denna data för 12 bränder från sommaren 2018. Sex av dessa             
bränder är de sex största bränderna som vi är intresserade av. (Copernicus Emergency             
Management Service, 2018) 
 
Skogsstyrelsen ger oss data genom “Ungefärligt brandområde”. har används totalområdet         
som brunnit under hela brandperioden 2018. Detta används till att rita cirkeldiagram med en              
fördelning över den vegetation som, i specifikt område, brann under skogsbranden.           
(Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Naturvårdsverkets marktäckedata beskrivs i detalj i L-rapporten W-19-75/L-04.        
(Naturvårdsverket, 2019) 
 
Lantmäteriet ger oss det grundläggande kartlagret “Terrängkartan” som används i botten för            
att enklare kunna navigera runt i själva programmet. Detta används online från en             
WMTS-server kopplad till Lantmäteriet. (Lantmäteriet, 2019) 
 
Metod 
 
I ett projekt i ArcMap, som är en underapplikation till ArcGIS, laddas datan från              
Lantmäteriet, Copernicus, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket in. Följande verktyg kräver         
utbyggnaden “Spatial Analyst”. I funktionen “Extract by Mask” väljs önskad mask som fylls             
i under “Input raster or feature mask data”. Med hjälp av detta skapas en grid-fil som har                
information om vegetationsfördelningen för önskat område. Som mask används antingen det           
specifika geografiska området för en brand vid en särskild tidpunkt från Copernicus eller det              
ungefärligt brandområdet för en utvald brand från Skogsstyrelsen. För att skapa           
vegetationsfördelningarna strax innanför och utanför område valdes ett område godtyckligt i           
kanterna runt kanterna på varje brandområde. På så sätt kan fördelningen precis där det har              
slutat brinna redovisas. Även ett större område på 160 000 ha runt bränderna analyserades för              
att ta reda på om det var en slump att spridningen blev så stor just där det brann. 
 
En procentuell andel av samtliga vegetationstyper skapas och ritas i en mängd cirkeldiagram.             
Detta figurer redovisas i L-rapporterna W-19-75/L-18, W-19-75/L-19, W-19-75/L-20,        
W-19-75/L-21 och W-19-75/L-22.  
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Bränderna Enskogen, Ängra och Nötberget 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdena 
 

 
Figur K1: Karta över marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

Ljusdals kommun, 4326 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019),         

(Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

 



 
Figur K2: Vegetationens fördelning för branden i Enskogen, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur K3: Vegetationens fördelning för branden i Ängra, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



Figur K4: Vegetationens fördelning för branden i Nötberget, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
 
  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdena 
 

 
Figur K5: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt bränderna Enskogen,              

Ängra och Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen,          

2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
 
 
 



 
Figur K6: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt bränderna            

Enskogen, Ängra och Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och           

(Skogsstyrelsen, 2018). 

 
 
  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdena 
 

 
Figur K7: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdena Enskogen, Ängra och           

Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur K8: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Enskogen, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 

 

Figur K9: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Ängra, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 

Figur K10: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Nötberget, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
  



Vegetationsfördelning strax utanför brandområdena 
 

 
Figur K11: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdena Enskogen, Ängra och           

Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur K12: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Enskogen, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 

 

Figur K13: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Ängra, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 

Figur K14: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Nötberget, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
  



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 
 

 
Figur K15: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-17 10:11 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
 



 
Figur K16: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-17 10:11 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K17: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K18: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K19: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-18 10:03 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K20: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-18 10:03 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K21: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-20 09:47 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K22: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-20 09:47 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K23: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-23 10:13 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K24: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-23 10:13 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K25: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-24 10:06 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K26: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-24 10:06 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K27: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-27 09:43 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K28: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-27 09:43 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K29: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-31 10:02 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K30: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-31 10:02 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K31: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-08-02 09:48 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K32: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-08-02 09:48 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur K33: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-08-07 09:59 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur K34: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-08-07 09:59 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018).  



Branden Lillåsen/Fågelsjö 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdet 
 

 
Figur L1: Karta över marktäckedata i brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, harjedalens kommun,         

3921 ha, baserat på underlag på (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur L2: Vegetationens fördelning för branden i Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdet 
 

 
Figur L3: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt branden             

Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018)         

och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur L4: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt branden            

Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen,         

2018). 

  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdet 
 

 
Figur L5: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat          

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur L6: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat         

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

  



Vegetationsfördelning strax utanför brandområdet 
 

 
Figur L7: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat          

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur L8: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat         

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 

 
Figur L9: Karta över marktäckedata inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-17  

10:40 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019). 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?PnsbP8
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Figur L10: Vegetationens fördelning inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-17        

10:40 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency           

Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur L11: Karta över marktäckedata inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-22         

10:22 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency          

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur L12: Vegetationens fördelning inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-22        

10:22 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency           

Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur L13: Karta över marktäckedata inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-27         

09:44 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency          

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur L14: Vegetationens fördelning inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-27        

09:44 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency           

Management Service, 2018).   



Branden Trängslet 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdet 
 

 
Figur T1: Karta över marktäckedata i brandområdet Trängslet, Älvdalens kommun, 3468 ha,           

baserat på underlag från (Skogsstyrelsen, 2018), (Naturvårdsverket, 2019) och         

(Lantmäteriet, 2019) 
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Figur T2: Vegetationens fördelning för branden i Trängslet, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdet 
 

 
Figur T3: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt branden Trängslet,              

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och         

(Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur T4: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt branden            

Trängslet, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdet 
 

 
Figur T5: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdet Trängslet, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur T6: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Trängslet, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
 
Vegetationsfördelning strax utanför brandområdet 
 

 
Figur T7: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdet Trängslet, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur T8: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Trängslet, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 

  



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 
 

 
Figur T9: Karta över marktäckedata inom brandområdet Trängslet, 2018-07-22 10:22 UTC,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency Management         

Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019). 
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Figur T10: Vegetationens fördelning inom brandområdet Trängslet, 2018-07-22 10:22 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 

  



 

Figur T11: Karta över marktäckedata inom brandområdet Trängslet, 2018-07-24 10:06          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur T12: Vegetationens fördelning inom brandområdet Trängslet, 2018-07-24 10:06 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 

  



 

Figur T13: Karta över marktäckedata inom brandområdet Trängslet, 2018-07-27 09:44          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur T14: Vegetationens fördelning inom brandområdet Trängslet, 2018-07-27 09:44 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018).  



Branden Storbrättan 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdet 
 

 
Figur S1: Karta över marktäckedata i brandområdet Storbrättan, harjedalens kommun,         

945 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur S2: Vegetationens fördelning för branden i Storbrättan, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdet 
 

 
Figur S3: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt branden Storbrättan,              

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och         

(Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur S4: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt branden            

Storbrättan, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdet 
 

 
Figur S5: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdet Storbrättan, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur 6: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Storbrättan, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



Vegetationsfördelning strax utanför brandområdet 
 

 
Figur S7: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdet Storbrättan, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur S8: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Storbrättan, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 
 

 
Figur S9: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019).  
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Figur S10: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40         

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          

Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur S11: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-20 09:47          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur S12: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-20 09:47         

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          

Management Service, 2018). 

 

  



 

Figur S13: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-21 10:27          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur S14: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-21 10:27         

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          

Management Service, 2018). 

 
  



 
Figur S15: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-27 09:44          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur S16: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-27 09:44         

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          

Management Service, 2018).  



De mindre bränder över 50 ha 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdena 
 
Nedan sammanställs cirkeldiagram, Figur Ö1-Ö25, med vegetationsfördelningarna för alla de          
övriga 26 bränderna som harjade sommaren 2018. De är sorterade i storleksordningen med            
störst area först. 
 

 
Figur Ö1: Vegetationens fördelning för branden i Lima, Malung-Sälens kommun, 501 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

 
Figur Ö2: Vegetationens fördelning för branden i Brattsjö, Örnsköldsviks kommun, 468 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
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Figur Ö3: Vegetationens fördelning för branden i Äxingmyrkullen, Bräcke kommun, 423 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö4: Vegetationens fördelning för branden i Jokkmokk, 353 ha, baserat på underlag            

från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö5: Vegetationens fördelning för branden i Tovåsen, Ljusdals kommun, 344 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö6: Vegetationens fördelning för branden i Noppikoski, Rättviks kommun, 250 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö7: Vegetationens fördelning för branden i Pålgård, Ragunda kommun, 217 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö8: Vegetationens fördelning för branden i Ekshärad, hagfors kommun, 179 ha,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö9: Vegetationens fördelning för branden i Stor-Tävjeåsen, Jämtlands län, 174 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö10: Vegetationens fördelning för branden i Björneborg, Kristinehamns kommun,          

163 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö11: Vegetationens fördelning för branden i Ryvålen, harjedalens kommun, 157 ha,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö12: Vegetationens fördelning för branden i Gällivare, 146 ha, baserat på underlag            

från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö13: Vegetationens fördelning för branden i Murjek, Gällivare kommun, 116 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö14: Vegetationens fördelning för branden i Möckelsjöberget, harnösands kommun,         

113 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö15: Vegetationens fördelning för branden i Kåbdalis, Jokkmokks kommun, 111 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö16: Vegetationens fördelning för branden i Norrmossaflon, Sollefteå kommun, 99 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö17: Vegetationens fördelning för branden i Degervattnet, Skellefteå kommun, 97 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö18: Vegetationens fördelning för branden i Strittjomvare, Arvidsjaur, 91 ha, baserat           

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö19: Vegetationens fördelning för branden i Björkberg, Lycksele kommun, 88 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
Figur Ö20: Vegetationens fördelning för branden i Öje, Malung-Sälen kommun, 83 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö21: Vegetationens fördelning för branden i Kåtaträsk, Malå kommun, 77 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
 

 
Figur Ö22: Vegetationens fördelning för branden i Pajala, 74 ha, baserat på underlag från             

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö23: Vegetationens fördelning för branden i Broddbo, Sala kommun, 63 ha, baserat på             

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö24: Vegetationens fördelning för branden i Lillögda, Åsele kommun, 62 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 



 
Figur Ö25: Vegetationens fördelning för branden i Fredrika, Åsele kommun, 53 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur Ö26: Vegetationens fördelning för branden i Överkalix, 51 ha, baserat på underlag            

från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
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Sammanfattning 

Rapporten behandlar brandutvecklingen och släckningsarbetet för de två största bränderna 
inom Jämtlands län sommaren 2018, Lillåsen/Fågelsjö samt Storbrättan. Totalt omfattade de 
två bränderna över 5000 hektar och de krävde omfattande räddningsarbete för att begränsas 
och slutligen släckas.  
 

 

  



Brandutveckling och släckningsarbete för bränderna inom Jämtlands län 

 

De bränder som härjade i Jämtlands län sommaren 2018 omfattade drygt 6000 hektar och 
fanns främst i Härjedalens kommun. De två största bränderna var Lillåsen/Fågelsjö och 
Storbrättan som ligger söder om Sveg (Justitiedepartementet, 2019) . 
 

 

Figur 1.  Brandkarta över pågående bränder 2018-07-19 (Länsstyrelsen Jämtland, 2018a) . 
 
Totalt omfattade de två största bränderna strax över 5000 hektar (Härjedalens kommun, 
2018)  och Jämtlands räddningstjänst fick hjälp av både den polska styrkan som bistod 
Sverige, de italienska flygplanen samt norsk räddningstjänst för att släcka bränderna 
(Justitiedepartementet, 2019) . Nedan kommer händelseförloppet för främst Lillåsen/Fågelsjö 
men även Storbrättan beskrivas kortfattat. 
 
Söndag 15 juli  

Branden startar i Lillåsen/Fågelsjö (Sveriges Radio P4 Jämtland, 2018c) .  
 
Måndag 16 juli 
Branden har spridit sig över 70 hektar och räddningstjänsten bedömer en negativ trend med 
brandutvecklingen. En helikopter bistår räddningsarbetet och man väntar ytterligare två 
helikoptrar samt en tankbil med vatten (Räddningstjänsten Jämtland, 2018) . Branden i 
Storbrättan startar (Gunnar Andersson, 2018). 
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Tisdag 17 juli 

Räddningstjänsten har inte lyckats begränsa spridningen av branden Lillåsen/Fågelsjö och 
den har nu spridit sig till över 3500 hektar (Sveriges Radio P4 Jämtland, 2018c) . Branden 
härjar väster om sjön Amsen och sprider sig mot Olingdal, och då branden sprider sig fort 
evakueras Olingdal och Härjeåsjön. Då uppmaning om evakuering sker uppskattas branden 
att vara 8-9 km från Olingdal. Problem med släckning råder då det bedöms för farligt för 
markpersonal att gå framför elden och röken gör det problematiskt för helikoptrarna 
(Jämtland, 2018) . Under dagen jobbar italienskt brandflyg samt helikoptrar med släckning, de 
jobbar längs flankerna på grund av att det är för farligt att bekämpa branden i den riktning 
den sprider sig. Branden sprider sig nordväst och skyddsavbränning har skett för att skydda 
en radiomast vid Brickan samt fastigheter vid Olingsjövallen (Sveriges Radio P4 Jämtland, 
2018c) .  
 
Onsdag 18 juli 

Räddningstjänsten fokuserar på att släcka de mindre bränderna i Härjedalen och för de större, 
Lillåsen/Fågelsjö, Sonfjället och Storbrättan, gäller begränsning av spridning. Fler resurser i 
form av brandmän, slang och liknande eftersöks för att kunna bekämpa de större bränderna. 
Under dagen sker vattenbombning av branden Lillåsen/Fågelsjö med vatten från Orromsjön. 
Olingdal, Härjeåsjön och Olingdalsvallen är fortsatt evakuerat och det är utfärdat flygförbud 
inom Svegs flygplats luftrum (Härjedalens kommun, 2018) . 
 

 
Figur 2.  Visar brandområdet 2018-07-18 kl 17:12:42 (UTC) (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018a) . 
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Torsdag 19 juli 

Lillåsen/Fågelsjö bedöms under dagen omfatta 4300-5000 hektar och Storbrättan bedöms 
omfatta 1200 hektar. Positiv utveckling av Lillåsen/Fågelsjö, vädret är gynnsammare med 
lägre temperatur och högre luftfuktighet och en del regn har fallit. Enligt prognosen är 
spridningshastigheten 12 meter per timme och 3 helikoptrar jobbar med släckning 
tillsammans med markpersonal. Arbete pågår under dagen och kvällen med att bygga 
brandgator och begränsningslinjer, målet är att fördröja och begränsa branden. Även 
Storbrättan har positiv utveckling och 2 helikoptrar assisterar räddningstjänsten med 
vattenbombning, även här fokus på brandgator och begränsningslinjer (Räddningstjänsten 
Jämtland, 2018) .  
 
Fredag 20 juli 
Branden i Lillåsen/Fågelsjö har inte spridit sig mer och fokus ligger på att förstärka 
begränsningslinjerna. Branden är nu till stor del omringad av markpersonal och 
evakueringarna är tillfälligt hävda under dagen. Storbrättanbranden är även den i stort sett 
oförändrad sett till spridning, totalt uppskattas branden nu omfatta 1500 hektar. 
Begränsningslinjerna breddas med fokus på att förstärka mot Lillhärdal. Även denna brand är 
till stor del omringad av markpersonal och två helikoptrar bistår med vattenbombning. 
Räddningstjänsten bedömer att ihållande regn är det som kan släcka bränderna, med det 
extrema väderläget som råder kan de endast begränsa och förhindra spridning (Härjedalens 
kommun, 2018) . 
 
Lördag 21 juli 

Läget bedöms stabilt för de båda bränderna. Vädret är mer gynnsamt med lägre temperatur, 
högre luftfuktighet och avtagande vind. Evakueringarna hävs (Busk, 2018). Branden blossar 
upp vid begränsningslinjerna men ingen brandspridning sker. Fortfarande krävs mycket 
resurser för att branden inte skall sprida sig. Begränsningslinjerna för båda bränderna 
förstärks, främst åt nordväst (Räddningstjänsten Jämtland, 2018) . 
 
Söndag 22 juli 

Räddningstjänsten bedömer att de båda bränderna är under kontroll. Prognosen är positiv och 
båda bränderna har förstärkta begränsningslinjer åt nordväst. Resurser från Polen väntas 
ankomma under eftermiddagen/kvällen (Sveriges Radio P4 Jämtland, 2018a) . 
 
Måndag 23 juli 

Lågor har flammat upp vid de båda bränderna men inget har spridit sig. Begränsningslinjerna 
hålls. Förhoppningen är att kunna lämna över till markägare på torsdagen. Sprinklerssystem 
läggs ut och vägar vattnas. Fågelsjö/Lillåsen bedöms till 4000 hektar och Storbrättan till 1000 
hektar (Sveriges Radio P4 Jämtland, 2018b) . 
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Figur 3. Visar brandområdet 2018-07-23 kl 16:40:19 (UTC) (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018b) . 
 
Tisdag 24 juli 
Branden Lillåsen/Fågelsjö har flammat upp vid Stensjön och östra begränsningslinjen men 
ingen spridning. Helikoptrar hanterar uppflamningar och kontrollerar området. De polska och 
norska resurserna utför arbetet och läget är stabilt (Härjedalens kommun, 2018) . 
 
Onsdag 25 juli 

Läget är stabilt för båda bränderna, räddningstjänsten är kvar i området. I Storbrättan blossar 
småbränder lätt upp utan aktiv brandbekämpning och därför understödjer helikopter 
släckningen (Härjedalens kommun, 2018) . 
 
Torsdag 26 juli 
Stabilt för de båda bränderna men fortsatt hög risk för nya bränder. Bevakning av bränderna 
sker och en del av resurserna från Lillåsen/Fågelsjö flyttas över till Storbrättan. De norska 
resurserna utför arbetet (Härjedalens kommun, 2018) .  
 

Fredag 27 juli 

Läget är lugnt i båda brandområdena. Lillåsen/Fågelsjö är helt överlämnad till markägare 
men räddningstjänst finns kvar och understödjer eventuella problem.  Enligt länsstyrelsen 
omfattar brandområdet Lillåsen/Fågelsjö drygt 4000 hektar (Härjedalens kommun, 2018) .  
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Figur 4. Visar brandområdet 2018-07-27 kl 15:48:35 (UTC)  (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018c) . 

 
Figur 5. Visar brandområdet 2018-07-27 kl 14:16:28 (UTC) med förstört område i rött, 
skadat område i orange och möjligen förstört område i gult (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018d) .  
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Lördag 28 juli 

Storbrättan lämnas över till markägare för bevakning, räddningstjänst finns för stöttning vid 
behov. På kvällen är alla aktiva insatser avslutade från kommunalt håll (Härjedalens 
kommun, 2018) . Enligt länsstyrelsen omfattar brandområdet Storbrättan knappt 1000 hektar 
(Härjedalens kommun, 2018) .  
 
Branden i Lillåsen/Fågelsjö pågick mellan 15 juli och 27 juli. Branden i Storbrättan pågick 
mellan 16 juli och 28 juli (Gunnar Andersson, 2018).  

 

 

Figur 6. Karta över skogsbrand Lillåsen/Fågelsjö.  är område med tillträdesförbud. 
Areal hektar cirka 4050 (Länsstyrelsen Jämtland, 2018b) . 
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Sammanfattning 
Sommaren 2018 utbröt flera skogsbränder i Gävleborgs län där de särskilt allvarliga var 
belägna i Enskogen, Ängra och Nötberget. Dessa bränder omfattade sammanlagt cirka 9500 
hektar. Denna rapport behandlar dessa tre bränder med avseende på brandförlopp och 
släckningsarbete. Redogörelsen sträcker sig från antändningsdagen fram till att samtliga 
bränder bedöms vara släckta.  

  



Brandutveckling och släckningsarbete för bränderna inom Gävleborgs län 

 
I Ljusdals kommun pågick fem skogsbränder som sedan reducerades till tre särskilt allvarliga. 
Dessa var belägna i Enskogen, Ängra och Nötberget och omringade byn Kårböle. 
Brandområdet omfattade 9500 hektar och räddningsinsatserna varade i 26 dagar. 
Antändningen orsakades av ett blixtnedslag 14 juli 2018 i Ängraområdet. Skogen var torr 
vilket inledningsvis orsakade mycket snabb och till stor del okontrollerad spridning som ledde 
till kraftiga bränder. (Justitiedepartementet, 2019) . I denna rapport behandlas de tre större 
bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget. En sammanställning av händelseförloppet och 
släckningsarbetet redovisas.  
 
Lördag 14 juli 
Antändning av blixtnedslag i Ängraområdet (Justitiedepartementet, 2019) .  
 
Måndag 16 juli 

Antalet bränder minskar under natten och gårdagskvällen från fem till tre bränder. De aktiva 
bränderna är i Ängra vilket är den största branden och dessutom i Nötberget och Tovåsen 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018b) .  
 
Tisdag 17 juli 
Den uppskattade brandutbredningen klockan 7.00 är 300 hektar i Enskogen, 600 hektar i 
Ängra och 60 hektar i Nötberget. Läget i Enskogen är akut och branden sprider sig snabbt och 
omfattningen är okänd. Släckningsarbete med helikoptrar pågår i Enskogen och Nötberget 
(Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018l) .  
 
Klockan 11.00 är den uppskattade utbredningen 530 hektar i Enskogen, 740 hektar i Ängra 
och 90 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018). 
Den regionala lägesbilden klockan 15.30, uppdaterad 21.00, är att det brinner okontrollerat i 
Enskogen, Ängra och Nötberget. Läget är svårt och elden sprider sig i riktning mot byn 
Kårböle (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018v) . Området fotas med hjälp av satellit klockan 10.11 
UTC och brandområdena samt aktiva lågor finns utmarkerade (Figur 1).  
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Figur 1.  Brandområden samt aktiva lågor kring Kårböle 17 juli klockan 10.11 UTC 
(Copernicus Emergency Management Service, 2018a) .  
 
Ytterligare en bild tas klockan 10.40 UTC där brandområdena och aktiva lågor är 
utmarkerade (Figur 2).  
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Figur 2.  Brandområden kring Kårböle 17 juli klockan 10.40 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018b) . 
 
Onsdag 18 juli 

Klockan 7.30 uppskattas utbredningen till 1870 hektar i Enskogen, 1318 hektar i Ängra och 
220 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018j) . 
Släckningsarbete med hjälp av vattenbombplan inleds cirka klockan 15.50 i Enskogen, 
Nötberget och Ängra (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018x). Lägesrapporten klockan 20.00 är att 
det brinner okontrollerat i Enskogen, Ängra och Nötberget och viktigt meddelande till 
allmänheten går ut om evakuering av Kårböle (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018c) . Branden i 
Enskogen sprider sig nordlig, västlig och östlig riktning och den vattenbombas i första hand. 
Branden i Nötberget är i fortsatt spridning och vattenbombas i andra hand och branden i 
Ängra sprider sig fortfarande (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 
2018j) . 
 
Klockan 22.30 är lägesbilden att brandens utbredning i Enskogen utökats till 4200 hektar. 
Branden sprider sig i sydlig i riktning mot Ljusnan samt i västlig riktning mot Stormyran och 
är i höjd med byn Kårböle. Branden i Nötberget omfattar 1100 hektar och är under fortsatt 
spridning. Brandområdet i Ängra är 2800 hektar och sprider sig åt öster samt i västlig riktning 
mot Snörbo (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018k) . 
Brandområdet fotas med sattelit klockan 10.03 UTC (Figur 3).  
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Figur 3.  Brandområden kring Kårböle 19 juli klockan 10.03 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018c) . 
 
Torsdag 19 juli 

Klockan 9.30 återupptas vattenbombningarna med hjälp av två vattenbombplan 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018d) . Lägesbilden klockan 23.00 är att cirka 8000 hektar har 
brunnit och att bränderna är okontrollerade samt att nya begränsningslinjer behöver sättas 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018f) . Efter överflygning klockan 18.00 uppskattas utbredningen 
till 4200 hektar i Enskogen, 2800 hektar i Ängra och 1100 i Nötberget (Länsstyrelsen 
Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018o) . Länsstyrelsen Gävleborg och 
Lantmäteriet Geodatasamverkan publicerar en karta över uppskattad brandutbredning från 17 
juli klockan 7.00 till 19 juli klockan 18.00 (Figur 4).  
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Figur 4.  Uppskattat brandförlopp 17 juli klockan 7.00 till 19 juli klockan 18.00 
(Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018h) .  
 
Fredag 20 juli 
Uppskattning av utbredningen klockan 6.30 är att branden i Enskogen omfattar 2800 hektar, 
Ängra 2500 hektar och Nötberget 790 hektar (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet 
Geodatasamverkan, 2018i) . En gemensam målbild upprättas där berörda aktörer enas om att 
branden inte ska nå Kårböle, Färila, Ramsjö, Los och Ljusdal (Länsstyrelsen Gävleborg, 
2018e) . Vattenbombningarna återupptas av två vattenbombplan klockan 8.30 (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2018w). 
 
Baserat på satellitbilder cirka klockan 12.00 är den uppskattade utbredningen 3100 hektar i 
Enskogen, 2500 hektar i Ängra och 810 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, 
Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018p) . Klockan 09.47 UTC fotades brandområdet med 
satellit (Figur 5).  
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Figur 5.  Brandområden kring Kårböle 20 juli klockan 09.47 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018d) . 
 
Lördag 21 juli 

Baserat på flygbilder klockan 14.00 är utbredningen uppskattad till 6628 hektar i Enskogen, 
4023 hektar i Ängra och 1115 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet 
Geodatasamverkan, 2018m) . Lägesrapporten klockan 14.00 är att begränsningslinjen i 
Enskogen har hållit men under morgonen upptäcktes en ny brand cirka två kilometer norr om 
Enskogen där kronbrand är trolig orsak till spridningen (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018u) . 
Rökutvecklingen är kraftig i Enskogen vilket hindrar vattenbombningen. Branden i Ängra 
sprider sig i österut och fyra helikoptrar arbetar med att vattenbomba. Spridningen av branden 
i Nötberget är relativt statisk men arbete med vattenbombning är inte möjlig på grund av rök 
och väderförhållandena. Planering för större begränsningslinjer vid vägnätet och nya 
brandgator som ska anläggas 2-3 dagar framför den beräknade brandutbredningen har inletts 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018u) .  
 
Enligt lägesrapporten klockan 17.00, uppdaterad till 22.00, flyttas under förmiddagen arbete 
med vattenbombning till Ängra på grund av rökutvecklingen och väderförhållandena i 
Enskogen och Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018g) . Enligt en bedömning från MSB 
är risken för brandsprång extremt stor och branden kan spridas två kilometer från fronten 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018g) .  
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Uppskattad utbredning enligt lantmäteriet Geocell klockan 22.00 är 3950 hektar i Enskogen, 
3950 hektar i Ängra och 930 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet 
Geodatasamverkan, 2018n) . 
 
Söndag 22 juli 

Lägesbilden klockan 10.30, uppdaterad klockan 14.00, är att bränderna är okontrollerade och 
och spridningen fortsätter. Bränderna i Ängra och nötberget bedöms vara hanterbara. 
Brandsprång har skett från Enskogen i nordvästlig riktning (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018i) . 
Den uppskattade utbredningen klockan 22.00 enligt lantmäteriet Geocell är 3950 hektar i 
Enskogen, 3500 hektar i Ängra och 930 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, 
Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018q) .  
 
Måndag 23 juli 

Lägesrapporten klockan 17.00, uppdaterad klockan 19.00, är att det har torkat upp i området 
under dagen vilket gett upphov till fler punktbränder (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018j) . 
Släckningsarbete av dessa punktbränder har skett med markpersonal samt helikopter. Mycket 
arbete har lagts på att bevara begränsningslinjerna och arbetet kommer fortsätta under dagen 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018j) .  
 
Under tisdag eftermiddag till onsdag beräknas ökad brandspridning och intensitet och för att 
säkerställa begränsningslinjerna förbereds en brandgata i nordvästra Enskogen (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2018j) . Planeringsarbete pågår angående hur brandfroner som når 
begränsningslinjerna ska hanteras. Behovet av brandbekämpningsflyg som kan hjälpa till att 
säkerställa begränsningslinjerna är stort. Begränsningslinjerna i Enskogen och nordvästra 
sidan av Ängraområdet är mest kritiska. Syftet med begränsningslinjerna är att bevara 
skyddsområdena (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018j) . Klockan 10.13 UTC fotas området med 
satellit och brandområdet är utmarkerat (Figur 6).  
 

https://www.zotero.org/google-docs/?HTCdOg
https://www.zotero.org/google-docs/?HTCdOg
https://www.zotero.org/google-docs/?tBBi2o
https://www.zotero.org/google-docs/?DHjf4G
https://www.zotero.org/google-docs/?DHjf4G
https://www.zotero.org/google-docs/?uwCOSe
https://www.zotero.org/google-docs/?6c7zkO
https://www.zotero.org/google-docs/?tBDjnR
https://www.zotero.org/google-docs/?tBDjnR
https://www.zotero.org/google-docs/?8NO4pu


 
Figur 6.  Brandområden kring Kårböle 23 juli klockan 10.13 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018e) . 
 
Tisdag 24 juli 

Tio dagar har passerat sedan antändningen i Gävleborgs län. Enligt lägesrapporten klockan 
17.00 prioriteras främst den norra delen i Enskogen för att färdigställa begränsningslinjen 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018k) . Under gårdagen anlades en brandgata som inte gett effekt 
och därmed planeras ikväll en ny brandgata norrut. Flygplan arbetar med att släcka de 
brandhärdar som uppstår. Under söndag kväll inleddes arbete med en brandgata och avbröts 
under måndagen. I Ängra pågår arbetet med att hålla den västliga begränsningslinjen. 
Branden har passerat den östra begränsningslinjen men har släckts med markpersonal och 
helikopter. Slutföringsarbete med den sydliga begränsningslinjen i Ängra pågår. I Nötberget 
arbetar markpersonal och flyg med en brandhärd i områdets centrum (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2018l) . En satellit fotade området klockan 10.06 UTC där brandområdet är 
utmarkerat (Figur 7).  
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Figur 7.  Brandområden kring Kårböle 24 juli klockan 10.06 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018f) . 
 
Onsdag 25 juli 

Den uppskattade utbredningen enligt lantmäteriet Geocell klockan 11.00 är 4050 hektar i 
Enskogen, 3600 hektar i Ängra och 930 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, 
Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018a) . Lägesbilden klockan 11.00, uppdaterad klockan 
17.00, är att begränsningslinjerna generellt upprätthålls (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018l) . 
Natten har varit lugn och fler begränsningslinjer har fastställts. Det flammar upp bränder i alla 
tre områden. I Enskogen fortskrider arbetet med begränsningslinjerna. I Ängra arbetar 
flygplan och helikoptrar med vattenbombning. Nötberget bedöms vara det lugnaste området 
av de tre bränderna kring Kårböle (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018l) .  
 
Torsdag 26 juli 

Enligt lägesrapporten klockan 18.26 prioriteras arbete med att säkerställa och förstärka 
begränsningslinjerna (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018m) . I Enskogen fortsätter arbete med 
begränsningslinjer och att kulturvärden i området skyddas. Branden var kraftig under 
gårdagen men det var lugnt under natten. I Ängra pågår bevakning och bevattning av 
kraftstationen i Laforsen. Situationen i Nötberget är relativt lugn och branden som blossade 
upp under natten är släckt. Material flyttas därmed till andra, mer kritiska, områden 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018m) . Klockan 21.30 är det uppskattade brandområdet 4290 
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hektar i Enskogen, 3920 hektar i Ängra och 930 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, 
Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018b) . 
 
Fredag 27 juli 

Lägesbilden klockan 16.00 påvisar att fokus ligger på att hålla och förstärka 
begränsningslinjerna (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018n) . Brandaktiviteten har ökat i 
brändernas östra delar. I Enskogen pågår färdigställande av begränsningslinjerna. Under 
dagen prioriteras Ängra där bränder blossar upp samt fortsatt bevakning av kraftstationen i 
Laforsen. Begränsningslinjerna i Nötberget har fastställts och fortsatt arbete pågår med att 
hålla dessa begränsningar (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018n) .  
 
Uppskattad brandutbredning klockan 21.00 är 4388 hektar i Enskogen, 4054 hektar i Ängra 
och 931 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 
2018e) . Brandområdet fotas klockan 9.43 UTC med hjälp av satellit (Figur 8).  

 
Figur 8.  Brandområden kring Kårböle 27 juli klockan 9.43 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018g) . 
 
Lördag 28 juli 

Enligt lägesbilden klockan 17.20 arbetar helikoptrar med att släcka punktbränder i Enskogen 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018a) . Det finns risk för spridning i nordväst och arbete med 
brandgator pågår. Vattenbombning med helikopter pågår främst i norr. I Ängraområdet sker 
vattenbombning med hjälp av flygplan i sydvästra delen. Befintliga begränsningslinjer 
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belägna i syd och nordväst anses vara under kontroll och risken för spridning är begränsad. 
Släckningsarbete av bränder sker punktvis. De befintliga begränsningslinjerna i Nötberget 
upprätthålls (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018a) . Försvarsmaktens stödenhet geografisk 
information producerar en karta över brandutvecklingen från 17 juli till 28 juli (Figur 9).  

 
Figur 9.  Brandutveckling i Kårböle från 17 juli till 28 juli (Försvarsmaktens stödenhet 
geografisk information  (Geo SE), 2018) .  
 
Söndag 29 juli 

I Enskogen, Ängra och Nötberget är risken för spridning begränsad men arbetet fortsätter med 
brandfronterna för att begränsa brandspridning. Enligt lägesrapporten klockan 16.00 är 
bränderna kontrollerade tack vare att släckningsinsatserna och regnet men mycket arbete 
återstår. Under dagen kommer släckningsarbete ske mot brandfronterna i Enskogen samt 
punktvisa insatser i Ängra (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018o) . Uppskattat brandområde 
klockan 20.30 är 4622 hektar i Enskogen, 4071 hektar i Ängra och 931 hektar i Nötberget 
(Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018c) .  
 
Måndag 30 juli 

Enligt lägesrapporten klockan 15.30 är skogsbränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget 
under kontroll och evakueringen av Kårböle hävs. Arbete fortgår med att begränsa 
brandspridning och släckningsarbete (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018p) . 
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Det uppskattade brandområdet klockan 21.00 är 4595 hektar i Enskogen, 3986 hektar i Ängra 
och 931 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 
2018d) .  
 
Tisdag 31 juli 

Enligt lägesrapporten klockan 15.30 ligger fokus på släckningsarbete framför att begränsa 
spridningen då risken för att bränderna når begränsningslinjerna bedöms vara låg. Regnet 
under natten och förmiddagen gav effekt (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018q) . En satellit fotar 
brandområdet klockan 10.02 UTC (Figur 10).  

 
Figur 10.  Brandområden kring Kårböle 31 juli klockan 10.02 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018h) . 
 
Onsdag 1 augusti 

Lägesrapporten klockan 18.00 meddelar att skogsbränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget 
är kontrollerade (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018r) . Fortsatt släckningsarbete i markskiktet 
sker främst av markpersonal men kompletteras med helikoptrar (Länsstyrelsen Gävleborg, 
2018r) . Det uppskattade brandområdet klockan 16.00 är 4655 hektar i Enskogen, 3985 hektar 
i Ängra och 931 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet 
Geodatasamverkan, 2018f) .  
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Torsdag 2 augusti 

Enligt lägesbilden klockan 17.30 är bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget under 
kontroll och risken att de sprider sig utanför begränsningslinjerna bedöms vara mycket låg 
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2018s) . Det brinner fortfarande inom brandområdena men bränder 
i ytterkanterna prioriteras för att hindra fortsatt spridning. Lugnare områdena hålls enbart 
under bevakning. Målet är att skydda fastigheter, oskadad mark och funktioner som är viktiga 
för samhället (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018s) . Klockan 9.48 UTC fotar en satellit området 
där brandområdet är utmarkerat (Figur 11).  

 
Figur 11.  Brandområden kring Kårböle 2 augusti klockan 9.48 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018i) . 
 
Fredag 3 augusti 

Brandområdet uppskattas klockan 14.30 till 4612 hektar i Enskogen, 3965 hektar i Ängra och 
913 hektar i Nötberget (Länsstyrelsen Gävleborg, Lantmäteriet Geodatasamverkan, 2018g) .  
 
Söndag 5 augusti 

Bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget är fortsatt under kontroll och regnet under natten 
och förmiddagen har gett effekt. Brandområdena kräver fortsatt mycket arbete men 
räddningsinsatserna förväntas avslutas inom den närmaste veckan (Länsstyrelsen Gävleborg, 
2018t) .  
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Tisdag 7 augusti 

Brandområdet fotas av satellit klockan 9.59 UTC (Figur 12).  

 
Figur 12.  Brandområden kring Kårböle 7 augusti klockan 9.59 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018j) . 
 
Torsdag 9 augusti 

Under eftermiddagen slutförs räddningsinsatsen eftersom alla bränder bedöms vara släckta. 
Arbete kommer fortskrida med att bevaka och eftersläcka vid behov (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2018h) .  
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Sammanfattning 

En skogsbrand utbröt sommaren 2018 i Trängslet i Dalarnas län. Omständigheterna var unika 
på grund av att branden utbröt på ett skjutfält med odetonerad ammunition vilket 
komplicerade släckningsarbetet. Branden omfattade cirka 3700 hektar och rapporten redogör 
för släckningsarbetet samt brandförloppet.  
 
 
  



Brandutveckling och släckningsarbete för bränderna inom Dalarnas län 

 
I Älvdalens kommun i norra Dalarna härjade sommaren 2018 en problematisk brand på ett av 
Europas största skjutfält norr om Trängslet. Branden som omfattade omkring 3700 hektar 
gick inte att släcka med endast manskap på grund av rådande explosionsrisk på skjutfältet 
från eventuell odetonerad ammunition. Därmed blev räddningsinsatsen helt beroende av 
luftburna släckningsresurser och fokus låg främst på att begränsa brandens spridning 
(Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) .  
 

Torsdag 12 juli 

Blixtnedslag startar branden i Trängslet. Älvdalens räddningstjänst får branden under kontroll 
(Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) .  
 

Fredag 13 juli 

Branden blossar upp men bedöms vara under kontroll tills den åter tar fart under kvällen 
(Lindstam, 2018) . Det rör sig då om en toppbrand med hög spridningshastighet (Holmin, 
2018) . Brandområdets omfattning ökar från en yta av 150 gånger 150 meter till en yta av 500 
gånger 500 meter (SVT Dalarna, 2018) . 
 
Lördag 14 juli 

Brandområdet är 800 gånger 700 meter och inringat av räddningsinsatserna (SVT Dalarna, 
2018) .  
 
Söndag 15 juli 

Branden blossar upp ytterligare cirka klockan 13 och räddningstjänsten får inte branden under 
kontroll (SVT Dalarna, 2018) . Räddningstjänsten har problem med att ta sig fram i terrängen 
och avståndet till vatten är långt. Räddningspersonal från andra stationer i Dalarna kallas in 
(Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Klockan 17.30 har en kronbrand utvecklats och branden 
sprider sig mellan trädtopparna (SVT Dalarna, 2018) .  
 

Måndag 16 juli 

Branden i Trängslet är okontrollerad och området evakueras under eftermiddagen på grund av 
explosionsrisk av odetonerad ammunition till följd av hettan (P4 Dalarna, 2018a) . Detta gör 
att släckningsarbetet enbart kan ske genom vattenbombning med hjälp av helikoptrar (P4 
Dalarna, 2018a) . Räddningstjänstens markpersonal begränsar branden längst ytterkanterna av 
brandområdet. Hemvärnet kallas in och räddningstjänster från andra delar av landet bistår 
med resurser till branden i Trängslet (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Branden har en 
utbredning på nästan två gånger två kilometer och avståndet till Härjedalen minskar 
(Lindstam, 2018) .  
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Tisdag 17 juli 

Brandområdet är två gånger tre kilometer stort och släckningsarbete pågår genom 
vattenbombning med hjälp av helikoptrar på grund av fortsatt explosionsrisk (Lindstam, 
2018) .  
 
Onsdag 18 juli 

Under eftermiddagen sprids branden i nordvästlig riktning mot bebyggelse och ett VMA som 
uppmanar boende att evakuera går ut (SVT Dalarna, 2018) . Räddningsledningen rapporterar 
cirka 20.40 att branden är inom begränsningslinjerna men att vindriktningen ändrats och 
släckningsarbete pågår på avstånd i de östliga delarna av området (P4 Dalarna, 2018b) . 
Brandområdet uppskattas till cirka fem gånger sex kilometer (Lindstam, 2018) . Under onsdag 
kväll exploderar en granat i skjutområdet (SVT Dalarna, 2018) . Ingen människa skadas av 
granaten och riskzonen kring skjutfältet utökas uppåt i luftrummet. Försvarsmaktens Black 
Hawk-helikoptrar med splitterskydd sätts in. Fokus är fortsatt att hålla begränsningslinjerna 
för att undvika att branden sprider sig (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . 
 
Torsdag 19 juli 

Situationen är kritisk och arbete med att vattenbomba området avslutas efter att den 
detonerade granaten upptäckts (SVT Dalarna, 2018) . 
 

Fredag 20 juli 

Fyra helikoptrar med splitterskydd arbetar åter med att vattenbomba området (SVT Dalarna, 
2018) . Personalen på marken utgörs av 40-50 personer och bandvagnar används för att skapa 
vattenkanaler genom att pressa ner myren. Evakuerade i området får återvända till sina hem 
(SVT Dalarna, 2018) .  
 
Lördag 21 juli 

Arbete med en begränsningslinje har påbörjats och flera mil har försetts med brandslang och 
vatten pumpas ur en bäck (SVT Dalarna, 2018) .  
 
Söndag 22 juli 

Mindre bränder blossar upp i det östra brandområdet under natten (SVT Dalarna, 2018) . 
Beslut om skyddsavbränning tas och förväntas bli den största skyddsavbränning i Sveriges 
historia. Räddningspersonal som blivit omringade av rök räddas av helikopter (SVT Dalarna, 
2018) . Ett VMA om att inte befinna sig inom skjutfältsområdet går ut (Krisinformation, 
2018) . 
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Figur 1. Brandområdet i Trängslet 22 juli klockan 10.22 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018a) .  
 

Måndag 23 juli 

Italienska och franska brandflyg bistår räddningsarbetet. Arbetet med brandgatorna och 
släckningsarbetet går bra. Det finns även planer på att motverka spridning genom att göra 
begränsningslinjer av snö (SVT Dalarna, 2018) . 
 

Tisdag 24 juli 

Planerna om att använda sig av snö för att hindra brandspridningen pausas. Inom området är 
det flera bränder som åter blossar upp och det börjar bli brist på vatten i de vattenkällor som 
används. Begränsningslinjerna överskrids vid halvåttatiden och fortsätter sprida sig. 
Brandflyg kallas in för förstärkning (SVT Dalarna, 2018) . 
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Figur 2. Brandområdet i Trängslet 7 juli klockan 10.06 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018b) .  
 

Onsdag 25 juli 

Under natten detonerar ytterligare en granat i skjutfältet (Sveriges Radio, 2018) .  
Vid lunchtid fäller försvaret en bomb från ett JAS 39 Gripen-plan som träffar som önskat. 
Fällningen av bomben syftar till att begränsa branden genom att ta bort allt syre för branden 
(Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Branden korsar begränsningslinjerna under 
eftermiddagen men släcks under kvällen (SVT Dalarna, 2018) . 
 
Torsdag 26 juli 
Branden hålls inom begränsningslinjerna trots den ökade risken för spridning i sydväst. Detta 
tack vare insats från nio helikoptrar, två flygplan och cirka 230 personer (SVT Dalarna, 
2018) . 
 
Fredag 27 juli 

Inför helgen väntas åska vilket begränsar vattenbombning med helikopter, lördagen kallas 
därför för en ödesdag (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Under dagen sker intensiv 
vattenbombning med hjälp av helikoptrar och branden är fortsatt inom begränsningslinjerna. 
På grund av de förväntade väderförhållandena under morgondagen pågår arbete med att 
förstärka begränsningslinjerna (SVT Dalarna, 2018) .  
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Figur 3.  Brandområdet i Trängslet 27 juli klockan 9.44 UTC (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018c) .  
 

Lördag 28 juli 

Åskan kommer som förväntat, men med åskan kommer även regn som ger positiv effekt för 
släckningen. Branden hålls fortsatt inom begränsningslinjerna (SVT Dalarna, 2018) . 
 

Söndag 29 juli 

Branden i Trängslet är under kontroll (Sveriges Radio P4 Dalarna, 2018) . Det VMA som 
utfärdades den 22 juli återkallas vilket innebär att evakueringarna hävs (Krisinformation, 
2018) . Arbete med eftersläckning inleds och delar av brandområdet lämnas över till 
markägaren Fortifikationsverket för bevakning (SVT Dalarna, 2018) .  
 
Måndag 30 juli 

Arbetet med eftersläckning fortskrider som planerat (SVT Dalarna, 2018) .  
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Sammanfattning 
Underlaget för att kunna utvärdera vad det var som brann under sommaren 2018 och mer               
specifikt beskrivs Naturvårdsverkets Nationella Marktäckedata (NMD). NMD innehåller        
mycket intressant information för att kunna beskriva brändernas beteende med avseende på            
markanvändning och vegetation. NMD är uppbyggt av basskikt och tilläggsskikt som alla är             
tillgängliga som raster, det vill säga bilder uppbyggda av pixlar som erhåller olika klasser.              
Klasserna motsvarar till exempel skogstyp, markfuktighetsindex, trädhöjd och så vidare. För           
att göra en tillförlitlig analys finns även osäkerheter med karteringarna beskrivna.  
 
 
  



Kartering av markanvändning och vegetation 
En förutsättning för att kunna bestämma markanvändningens och vegetationens betydelse för           
bränderna som härjade sommaren 2018 är att känna till vad det är som har brunnit. För att                 
göra detta kan Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata (NMD) användas.  
 
Nationella Marktäckedata Basskikt 
Nationella marktäckedata är en kartering som är gjord över hela Sverige. Den påbörjades             
2017, förväntas vara klar i april 2019 och efter det ska NMD uppdateras var 5:e år.                
Karteringen gjordes för att enkelt kunna visa grundläggande information om landskapet och            
med dess uppdateringar också visa på förändringar (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Nationella marktäckedata finns tillgänglig som rasterformat mer specifikt 8-bitars bilder som           
GeoTiff. Detta innebär att Sverige är karterat i kvadratiska arealer där minsta arealenhet är              
0,01 hektar. Olika färg på arealerna motsvarar olika klasser och dessa klasser visas i              
nomenklaturen (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
Insamlingsmetod för karteringen var huvudsakligen satellitdata kombinerat med        
laserskanning men även befintliga kartunderlag användes (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
Nomenklatur 
Totalt är basskiktet i Nationella marktäckedata uppdelat i 25 stycken tematiska klasser som             
särskiljs. Varje klass har en definition för vilken betydelse den har. Det finns tre hierarkiska               
nivåer där nivå ett är huvudklasser och nivå två och tre underklasser. För klasser inklusive               
hierarkier, se Figur 1, då klasserna är helt och hållet baserade på Naturvårdsverkets data              
(Naturvårdsverket, 2019) . 
 

● Skog: “Trädbeklädda områden med en trädhöjd på över 5 meter och en krontäck- ning             
på mer än 10 procent, eller träd som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Skog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total          
krontäckning på >10% och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda           
områden som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Tallskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark       
med en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen          
utgörs av tallträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Granskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför våtmark       
med en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen          
utgörs av granträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Barrblandskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför      
våtmark med en total krontäckning på >10% och >=70% av          
krontäckningen utgörs av tall- eller granträd men inget av trädslagen          
uppnår >=70%. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 
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■ Lövblandad barrskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden      
utanför våtmark med en total krontäckning på >10% och varken          
lövträd eller barrträd utgör >=70% av krontäckningen. Trädhöjd är         
>5 m” (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför      
våtmark med en total krontäckning på >10% och >=70% av          
krontäckningen utgörs av triviallövträd. Trädhöjd är >5 m”       
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Ädellövskog utanför våtmark: “Trädbeklädda områden utanför      
våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70 % utgörs av lövträd            
och >=50% av krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är         
>5 m” (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog med ädellövinslag utanför våtmark: “Trädbeklädda      
områden utanför våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70%          
av krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50% av krontäckningen           
utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Temporärt ej skog utanför våtmark: “Öppna och igenväxande        
hyggen, stormfällda områden eller brandfält utanför våtmark. Trädhöjd        
är < 5 meter”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Skog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en total          
krontäckning på >10% och en trädhöjd på över 5 m, eller trädbeklädda           
områden som kan nå dessa värden”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Tallskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en         
total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av          
tallträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Granskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en         
total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs av          
granträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Barrblandskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med        
en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs          
av tall- eller granträd men inget av trädslagen uppnår>=70%. Trädhöjd          
är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Lövblandad barrskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på       
våtmark med en total krontäckning på >10% och varken lövträd eller           
barrträd utgör >=70% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 m”        
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med        
en total krontäckning på >10% och >=70% av krontäckningen utgörs          
av triviallövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Ädellövskog på våtmark: “Trädbeklädda områden på våtmark med en         
total krontäckning på >10%, >=70 % utgörs av lövträd och >=50% av            
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krontäckningen utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”       
(Naturvårdsverket, 2019) . 

■ Triviallövskog med ädellövinslag på våtmark: “Trädbeklädda      
områden på våtmark med en total krontäckning på >10%, >=70% av           
krontäckningen utgörs av lövträd och 20 – 50% av krontäckningen          
utgörs av ädellövträd. Trädhöjd är >5 m”  (Naturvårdsverket, 2019) .  

■ Temporärt ej skog på våtmark: “Öppna och igenväxande hyggen,         
stormfällda områden eller brandfält på våt- mark. Trädhöjd är <          
5 meter” (Naturvårdsverket, 2019) . 

● Våtmark: “Öppen mark där vattnet under en stor del av året finns nära under, i eller                
strax över markytan”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

● Åkermark: “Jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i ett sådant            
tillstånd att den kan användas för växtodling. Marken ska kunna använ- das utan             
någon särskild förberedande åtgärd annat än användande av gängse jordbruks-          
metoder och jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år.           
Undantag kan göras för ett enskilt år om särskilda omständigheter föreligger.”           
(Jordbruksverket, 2018) 

● Övrig öppen mark: “Annan öppen mark som inte är våtmark, åkermark eller            
exploaterade vege- tationsfria ytor” (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Övrig öppen mark utan vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark,            
åkermark eller exploaterade vegetat- ionsfria ytor och har mindre än 10 %            
vegetationstäckning under gällande års vegetat- ionsperiod. Marken kan vara         
kan vara moss- eller lavklätt”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Övrig öppen mark med vegetation: “Övrig öppen mark som inte är våtmark,            
åkermark eller exploaterade vegetat- ionsfria ytor och har mer än 10 %            
vegetationstäckning under gällande års vegetations- period”      
(Naturvårdsverket, 2019) . 

● Exploaterad mark: “Artificiella och vegetationsfria ytor som i hög grad är           
hårdgjorda”  (Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Exploaterad mark, byggnad: “En varaktig konstruktion som be- står av tak           
eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller               
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är               
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den” (PBL,             
2018) .  

○ Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg: “Artificiella öppna och         
vegetationsfria ytor som inte är byggnad eller väg/järn- väg”         
(Naturvårdsverket, 2019) . 

○ Exploaterad mark, väg/järnväg: “Väg och järnväg” (Naturvårdsverket,       
2019) . 

● Vatten  
○ Sjö och vattendrag: “Sjö och vattendrag under gällande års         

vegetationsperiod” (Naturvårdsverket, 2019) . 
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○ Hav: “Kusthav och oceaner, estuarier och kustlaguner under gällande års          
vegetat- ionsperiod” (Naturvårdsverket, 2019) . 
 

 
Figur 1. Visualisering av punktlistan med de olika klassernas färgkodning samt geografiskt 
exempel (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
Nationella marktäckedata och dess osäkerheter 
Datan är relativt ny och än finns ingen heltäckande nationell utvärdering över hur bra NMD               
stämmer överens med verkligheten. Det finns dock en fullständig statistisk utvärdering som            
är gjord i områdena Gotland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Västmanland          
(Naturvårdsverket, 2019) . Denna utvärdering säger mycket om NMD och dess kvalitet i sin             
helhet.  
 
Karteringens noggrannhet med avseende på respektive klass är definierad som otillräcklig när            
noggrannheten är bedömd som under 70%, acceptabel om noggrannheten är bedömd som            
mellan 70 och 80% och bra om noggrannheten är bedömd som över 80% (Naturvårdsverket,              
2019) .  
 
Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen “Skog” 

● Äldre skogar, speciellt tall- och granskogar särskiljs med bättre noggrannhet än unga            
(Naturvårdsverket, 2019) .  

● Gallrade barrskogar med en dominerande klass kan lätt förväxlas med andra typer av             
barrskog (Naturvårdsverket, 2019) .  

● På grund av kartering som minst går ner till 10x10 m blir gräns mellan klasser ibland                
diffus (Naturvårdsverket, 2019) .  
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● Skog särskiljs från andra markslag med bra noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) .  
● Skog som ligger på våtmark särskiljs från skog som inte gör det med acceptabel              

noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Barrskog särskiljs från lövskog med bra noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Tallskog särskiljs från granskog med bra noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Barrblandskog särskiljs från annan skog med acceptabel till bra noggrannhet          

(Naturvårdsverket, 2019) . 
● Triviallövskog särskiljs från ädellövskog med acceptabel noggrannhet       

(Naturvårdsverket, 2019) .  
● Triviallövskog med ädellövsinslag särskiljs från ädellövskog med otillräcklig        

noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) .  
● Lövblandad barrskog bör hanteras varsamt då det finns risk för missbedömning           

(Naturvårdsverket, 2019) . 
● Ytor där det är stora avstånd mellan träd bör hanteras varsamt då de kan ha påverkats                

av kringliggande klasser (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Skog som angränsar vatten exempelvis sjö eller vattendrag kan ibland felaktigt           

bedömas som granskog (Naturvårdsverket, 2019) .  
● Vid stor variation i topografi kan skuggor göra klassificering felaktig och skog kan             

bedömas som granskog (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen “Temporärt ej skog” 

● Temporärt ej skog, särskiljs från andra markslag med bra noggrannhet          
(Naturvårdsverket, 2019) .  

● Gamla hyggen med trädhöjd under 5 m kan bli klassificerade som annan typ av öppen              
mark (Naturvårdsverket, 2019) .  

● Där utdikning eller annan ändring av vattenföring ägt rum, kan marken blivit felaktigt             
klassificerad (Naturvårdsverket, 2019) .  

 
Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen “Öppen våtmark" 

● Öppen våtmark, särskiljs från andra markslag med acceptabel noggrannhet         
(Naturvårdsverket, 2019) .  

● I odlingslandskap och tätbebyggda områden överskattas våtmarker (Naturvårdsverket,        
2019) .  

● Där det finns stor variation i topografi underskattas våtmarker (Naturvårdsverket,          
2019) .  

 
Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen “Åkermark” 

● Åkermark, särskiljs från andra markslag med bra noggrannhet (Naturvårdsverket,         
2019) .  

● Erhålls främst från Jordbruksverkets databas LPIS och störst osäkerhet vid kartering           
finns där denna databas inte använts (Naturvårdsverket, 2019) .  
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Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen “Övrig öppen mark” 
● Övrig öppen mark, särskiljs från andra markslag med acceptabel till bra noggrannhet            

(Naturvårdsverket, 2019) .  
● Övrig öppen mark med vegetation särskiljs från övrig öppen mark utan vegetation            

med acceptabel noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) .  
● Öppen mark med vegetation kan vara svår att särskilja från klasserna temporärt ej             

skog och åkermark (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen ”Exploaterad mark” 

● Exploaterad mark, särskiljs från andra markslag med acceptabel till bra noggrannhet           
(Naturvårdsverket, 2019) .  

● Byggnader, väg och övrig exploaterad mark särskiljs med bra noggrannhet          
(Naturvårdsverket, 2019) . 

● Rasterarealen för byggnader avviker ungefär 1% från vektorunderlag        
(Naturvårdsverket, 2019) . 

● Rasterarealen för vägar är överskattade (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Övrig exploaterad mark kan felaktigt klassificeras som Övrig öppen mark utan           

vegetation, exempelvis berg. Det motsatta kan även ske ifall exploatering ligger nära            
berg (Naturvårdsverket, 2019) . 

● Underlag för byggnader kommer från Lantmäteriet och om de inte finns med där             
ingår de inte i NMD (Naturvårdsverket, 2019) . 

 

Uppskattning av noggrannhet vid kartering av klassen ”Vatten” 
● Vatten särskiljs från mark på land med bra noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) . 
● Sjöar särskiljs från vattendrag med bra noggrannhet (Naturvårdsverket, 2019) . 

 

Tilläggsskikt med objekthöjd och objekttäckning 
Tilläggsskigtet med objekthöjd och objekttäckning har samma specifikationer gällande         
visualisering men använder andra klasser. Höjder av objekt är viktigt när man tittar på              
brandspridning. Objekthöjder finns karterade mellan 0,5 och 45 m. Inom intervallet finns           
också mindre intervall som representeras av en klass. Klasserna är helt och hållet baserade på               
Naturvårdsverkets data (Naturvårdsverket, 2019) .  
 

● Objekthöjd A, 0,5 - 5 m 
○ 0,5 - 1 m 
○ 1 - 3 m 
○ 3 - 5 m 

 
 
 

● Objekthöjd B, 5 - 45 m 
○ 5 - 10 m 
○ 10 - 15 m 
○ 15 - 20 m 
○ 20 - 25 m 
○ 25 - 30 m 
○ 30 - 45 m 
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Figur 2. Geografiskt exempel av objekthöjder i intervall 0,5 - 5 m (Naturvårdsverket, 2019) . 

 
Objekttäckningen är också högst relevant för att kunna se hur stor täckning de finns av de två                 
huvudklasserna 0,5 - 5 m och 5 - 45 m. Varje huvudklass är uppdelade i 11 underklasser som                
motsvarar procent av täckning. Klasserna är helt och hållet baserade på Naturvårdsverkets            
data (Naturvårdsverket, 2019) .  
 

● Objekttäckning A, 0,5 - 5 m 
○ 0 - 5 % 
○ 5 - 10 % 
○ 10 - 20 % 
○ 20 - 30 % 
○ 30 - 40 % 
○ 40 - 50 % 
○ 50 - 60 % 
○ 60 - 70 % 
○ 70 - 80 % 
○ 80 - 90 % 
○ 90 - 100 % 

 

● Objekttäckning B, 5 - 45 m 
○ 0 - 5 % 
○ 5 - 10 % 
○ 10 - 20 % 
○ 20 - 30 % 
○ 30 - 40 % 
○ 40 - 50 % 
○ 50 - 60 % 
○ 60 - 70 % 
○ 70 - 80 % 
○ 80 - 90 % 
○ 90 - 100 % 
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Figur 2. Geografiskt exempel av objekttäckning i intervall 0 - 100%  (Naturvårdsverket, 

2019) . 
 
Det finns ingen fullständig utvärdering av dessa tilläggsskikt men under pilotversion av            
produkten gjordes en utvärdering av CadasterENV. Utvärderingen gjordes för höjder och en            
77 % korrelation påvisades (Naturvårdsverket, 2019) .  
 
 
Markfuktighetsindex 
Markfuktighetsindex (MFI), är även denna en rikstäckande produkt för GIS-analysering. Som           
de andra produkterna finns det en upplösning på 10 x 10 m och erhölls som ett delresultat för                  
annan lagerframställning inom NMD (Naturvårdsverket, 2019) . Markfuktigheten kan visa sig          
vara intressant för tolkning av brandspridningsmönster.  
 
I markfuktighetsindexet finns det fem klasserna blöt, fuktig, frisk-fuktig, frisk och torr och             
representeras med ett kontinuerligt spektrum från blöt till torr. I den ordningen illustreras             
detta med färgerna från blå till gul och sedan röd.  
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Figur 3. Geografiskt exempel av markfuktighetsindex. (Naturvårdsverket, 2019) . 
 
Markfuktighetsindexet har blivit utvärderad genom jämförelse med fältdata. Genom att          
utvärdera 33 299 provytor spridda över Sverige kunde statistiska data tas fram och detta är               
illustrerat i figur 4.  
 

 
Figur 4. Låddiagram som visar markfuktighetsindex för de olika klasserna efter           
fältbedömning (Naturvårdsverket, 2019) . Vitt streck i lådan motsvarar medianen, hela lådan           
motsvarar 50 % av alla fältvärden och morrhåren motsvarar 90 % av alla fältvärden            
(Naturvårdsverket, 2019) . 
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Sammanfattning 
Det som avgör hur stor och utbredd en skogsbrand blir beror på hur bränslebädden är               
uppdelad, skogens och markens fukthalt, områdets topografi samt vindstyrkan. 
Vid brand avger bränslet antändliga gaser som bildar en flamfront. Vanliga bränsleelement är             
förna, lav och mossa. 
När branden har fortgått en tid minskar gaserna som avges och det leder till att det aktuella 
bränslet inte längre bidrar till att driva eldens front framåt.  
En skogsbrand är inte enbart negativt för naturen utan det finns även positiva aspekter, 
exempelvis så utsöndras mer näringsämnen i marken med anledning av den förhöjda 
temperaturen.  
Skogsbränder kan ske under hela vegetationssäsongen men sker oftare på senare delen av 
säsongen då humus och andra organiska material torkat i större utsträckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allmän teori om skogsbränder 
 
Till skillnad från bränder som är begränsade till exempelvis ett hus eller en bil har 
skogsbränder en, i princip, oändlig bränslekälla samt att syrehalten ytterst sällan är 
begränsande för eldens förbränningsprocess (Granström, 2005) . Många skogsbränder skiljer 
sig vad gäller brandintensitet då det är flera olika faktorer som påverkar hur intensiv branden 
blir (Arnell et al. , 2002). Bland annat bränslebäddens uppdelning, fukthalt i mark och 
vegetation, vindhastighet, markens lutning, om sammanhängande eldfronter innesluter 
obränd mark samt om kronbrand uppstår (Arnell et al. , 2002). Vissa naturtyper är näst intill 
obrännbara med anledning av strukturen i bränslebädden. Anders Granström, 
universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, ger följande citat i en 
intervju på SLU:s hemsida “En tät granskog på gammal åkermark där marktäckningen 
består av döda granbarr är faktiskt helt obrännbar eftersom bränslebädden är för kompakt. 
Likaså är bränslet dåligt under rena björkbestånd” ( SLU-forskare svarar på frågor om 
skogsbränder , 2018) . 
 
Efter att en brand har startat och får fortgå en stund skapas en flamfront som bildas av gaser 
som avges från bränslet, framförallt finbränsle såsom förna, lav och mossa (Granström, 
2005) . Humus är däremot mycket sämre på att frigöra gaser och det blir därför mindre 
flammor vid en sådan brand (Granström, 2005) . 
Värmen från branden avges som strålning åt samtliga håll. Den delen av strålningen som 
riktas framåt i eldens riktning absorberas av bränslet vilket leder till en snabb 
temperaturhöjning av materialet (Granström, 2005) . När bränslet har nått en temperatur av 
100 °C har allt vatten avdunstat och när temperaturen sedan övergår 300 °C påbörjas en 
termisk nedbrytning av bland annat cellulosa och andra organiska föreningar (Granström, 
2005) . Detta leder till att kolväteföreningar avges och sedermera antänds av eldfrontens 
flammor, vilket gör att branden avancerar (Granström, 2005) .  
 
Efter en viss tid, olika beroende på bränsletyp, sänks mängden kolväteföreningar som avges, 
och sedan leder till att bränslet inte längre bidrar till att driva branden vidare (Granström, 
2005) . Vid denna tidpunkt befinner sig bränslet vid brandens bakkant och övergår till att bli 
till glöd. För de flesta bränsletyper är förbränningstiden relativt kort, cirka en minut, men det 
finns dock bränsleelement som brinner längre (Granström, 2005) . Dessa påverkar dock inte 
längre brandens framfart och spridning då branden redan har förflyttat sig från det specifika 
bränslets position, trots att de brinner en längre tid (Granström, 2005) . 
 
Skogsbränder medför både positiva och negativa effekter för miljön. Exempelvis så utsöndras 
mer näringsämnen, bland annat kväve, i marken med anledning av den förhöjda temperaturen 
(Arnell et al. , 2002) . Dessutom så bidrar askans basiska egenskaper till att markens pH-värde 
höjs vilket i sin tur är positivt för mikroorganismer (Arnell et al. , 2002) . De negativa aspekter 
som skogsbränder bidrar till är dels att röken för med sig ämnen (t.ex. kol och kväve) bort 
från området, dels att nitrat och ämnen som finns i askan kan, med hjälp av hjälp av 
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nederbörd, lakas ut i grundvattnet (Arnell et al. , 2002) . Detta kan i sin tur påverka känsliga 
organismer, som exempelvis flodpärlmusslan, negativt (Arnell et al. , 2002) . 
 
Det finns en risk för skogsbrand under merparten av vegetationssäsongen, dock så är det 
störst sannolikhet för brand är i slutet av säsongen då humus i jorden ofta har hunnit torka 
mer än i början av säsongen (Arnell et al. , 2002) .  
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Sammanfattning 

  
De sju till ytan största områdena som härjades av skogsbränderna 2018 är i fallande              
storleksordning Enskogen (4327 ha), Lillåsen/Fågelsjö (3921 ha), Ängra (3797 ha), Trängslet        
(3468 ha), Storbrättan (945 ha), Nötberget (872 ha) och Lima (501 ha). 
 
Bränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget ligger i nära anslutning till älven Ljusnan och              
till byn Kårböle i Ljusdals kommun i norra Gävleborgs län. Områdena ligger på höjder från               
Laforsens kraftverksdamm (214-215 m ö.h.) som är en del av Ljusnan till Gammelbuberget           
(475 m ö.h.) som ligger i norra Enskogens brandområde. Den mest förekommande          
vegetationstypen är tallskog (utanför våtmark). I Ängras och Nötbergets brandområden går           
korta delar av Riksväg 84 respektive Länsväg 296. 
 
Brandområdena Lillåsen/Fågelsjö och Storbrättan ligger i Härjedalens kommun i södra          
Jämtlands län. De båda områdena ligger cirka 21 km från varandra. Mitt mellan de båda              
områdena ligger samhället Lillhärdal. Lillåsen/Fågelsjö, som är det södra området, ligger på            
höjder från Störhustjärnen (453 m ö.h.) i sydost till Orrknätten (621 m ö.h.) i nordväst.           
Området Storbrättans högsta höjd är Stor-Brättans topp (647 m ö.h.) och den lägsta punkter            
omkring 497 m ö.h. De mest förekommande vegetationstyperna för båda områdena är          
tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej skog (utanför våtmark). 
 
Brandområdena Trängslet och Lima ligger i Älvdalens respektive Malung-Sälens kommuner          
i Dalarnas län. Området Trängslet ligger i Älvdalens skjutfält som är ett område avsett för               
skjutövningar åt Försvarsmakten där det råder tillträdesförbud för allmänheten (V. Dalarna,           
2018) . Området ligger omkring 5 km norr om Trängseldammen (388-423 m ö.h.) som är en             
del av Österdalälven. Den mest förekommande vegatationstypen är tallskog (utanför          
våtmark). Området Lima ligger cirka 18 km sydsydost om Sälen by och cirka 7 km väster om               
Västerdalälvens dalgång. Det ligger nära skid- och skoterleder. Den mest förekommande           
vegetationen är öppen våtmark därefter tallskog (utanför våtmark). 
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Brandområdet Enskogen 

 
Kort om brandområdet 

Brandområdet Enskogen ligger i Ljusdals kommun i norra Gävleborgs län. Detta området är             
med sina 4326 ha det största till ytan av de områdena som brann under sommaren 2018               
(Redin, 2018) . Området ligger cirka 3 km öster om byn Kårböle och i direkt anslutning till de                
mindre byarna Enskogen och Laforsen. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Brandområdets yttergräns 

I angränsande östlig riktning till brandområdet Enskogen ligger byn Enskogen. På norra            
respektive södra sidan av byn ligger sjöarna Övre och Nedre Enskogssjön (217 m ö.h.).            
Genom byn löper den mindre landsvägen Laforsvägen, som går i en nordsydlig riktning, med              
anslutning till Riksväg 84 i söder nära Laforsens kraftverk. Norr om byn utgörs             
brandområdets gräns av Enån för att sedan vika av mot nordväst och gränsa mot bland annat                
mindre skogsvägar. (Lantmäteriet, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) . 
  
Brandområdets gräns i syd utgörs till stor del av den norra strandlinjen till Laforsens              
kraftverksdamm (214-215 m ö.h.) som är en del av Ljusnan. I höjd med byn Ängra, som               
ligger på södra sidan älven, ligger brandområdets sydvästkant i sluttningen upp mot            
Gammelvallsberget (331 m ö.h.). Den västra kanten nordväst om Gammelvallsberget följer         
ingen tydlig rät linje. Norr om Gammelvalsberget finns två icke-sammanhängande oaser som            
klarat sig från branden. Den västra av dessa två områden är Vintermyran (301-303 m ö.h.)             
med angränsande mark och ett område kring korsningen mellan Gammelvallsberget och           
Gammelvallen. ( Terrängkarta - Karta 1:50 000, raster , 2019; Ungefärligt brandområde,          
2018) 
  
Norr om detta utgörs brandområdet av en relativt rät nordvästlinje från Stenbitsbäcken i söder              
till Kroktjärnsberget (401 m ö.h.) i norr. Linjen går öster om Stenbitstjärnen, rakt över            
Stormyran, öster om Kvarnbergets (395 m ö.h.) topp och upp mot en namnlös större             
skogsväg som korsar vägen mot Kronoborg. ( Terrängkarta - Karta 1:50 000, raster , 2019;             
(Skogsstyrelsen, 2018) . 
  
Brandområdets norra sida öster om Kroktjärnsberget utgörs även detta av en icke så rät linje.               
Gränsen passerar först Kroktjärnen (355 m ö.h.), de branta västsluttningarna mot         
Gammelbuberget (475 m ö.h.), Råtjärnsbäcken, Stålbotjärnen (322 m ö.h.) och når sedan        
fram till Laforsvägen. I dessa områden finns två oaser som klarat sig från brand: Hällberget               
(441 m ö.h.) och Långsnårsvallen. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
 

Inne i brandområdet 
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Brandområdet har sin lägsta punkt nere vid Ljusnans norra strand på 214 m ö.h. och har höga                
punkter vid Enkullen (361 m ö.h.) strax väster om Enskogen och vid Björkvallsberget (389             
m ö.h.). (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 
Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 1 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 1 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Det syns tydligt att det mesta av vegetationen utgörs av tallskog (utanför             
våtmark) och temporärt ej skog (utanför våtmark). 
 
Tabell 1. Vegetationfördelningen i Enskogen. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket,        
2019) 
Enskogen   

Klass Yta [ha] Andel 

Tallskog (utanför våtmark) 1620,47 37,5% 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 1307,05 30,2% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 284,29 6,6% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 243,12 5,6% 

Granskog (utanför våtmark) 237,24 5,5% 

Tallskog (på våtmark) 151,03 3,5% 

Öppen våtmark 148,25 3,4% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 113,44 2,6% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 65,52 1,5% 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 56,58 1,3% 

Övrig öppen mark med vegetation 42,62 1,0% 

Övrig öppen mark utan vegetation 18,96 0,4% 

Sjö och vattendrag 15,61 0,4% 

Triviallövskog (på våtmark) 8,34 0,2% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 6,68 0,2% 

Barrblandskog (på våtmark) 5,77 0,1% 

Granskog (på våtmark) 1,34 0,0% 

Exploaterad mark, byggnad 0,18 0,0% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 0,01 0,0% 

SUMMA 4327 100,0% 
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Figur 1. Vegetationsfördelningen i Enskogen. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket,       
2019) 
 
 

Brandområdet Lillåsen/Fågelsjö 

 
Kort om brandområdet 
Brandområdet Lillåsen/Fågelsjö är det näst största av brandområdena med en total yta på             
3921 ha. Hela området ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län. Området ligger cirka             
7 km från Fågelsjö i rak västlig riktning. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Brandområdets yttergräns 

Områdets geometri är likt en ellips med de tjocka sidorna liggandes i en västostlig riktning.               
Området sydostspets ligger cirka 850 m från gränsen mot Hälsingland. I öster utgörs gränsen             
av Övra Gryssjön (445 m ö.h.), Hälltjärnen (448 m ö.h.), Kroktjärnen (450 m ö.h.) och längst          
upp i nordost sjön Amsen (432-435 m ö.h.). I norr utgörs gränsen av Storsvedberget            
(578 m ö.h.) strax söder om Frägnhammaren (632 m ö.h.) och fortsätter öster om Sälsjöhållan           
(649 m ö.h.). I nordväst ligger yttergränserna öster om Sälsjön (473 m ö.h.) och dess           
vattenmarker kring Storslätten. Stensjöåsen (648 m ö.h.) och Brattbacken (581 m ö.h.) ligger         
i brandområdet. Områdets yttergräns löper sedan i en relativt rät linje mellan Brattbacken via              
Olåsen och når slutligen cirka 750 m nordväst om Kontoret. (Lantmäteriet, 2019;           
Skogsstyrelsen, 2018) 
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Inne i brandområdet 

Brandområdet utgörs av flera berg. Från norr till söder: Storsvedsberget, Sålnberget           
(545 m ö.h.), Nybodberget (604 m ö.h.), Rishuvud (609 m ö.h.), Stensjöåsen, Orrknätten       
(621 m ö.h.), Lillåsen (531 m ö.h.) och Olåsen (592 m ö.h.). Runt dessa höjder sluttar          
terrängen brant ned mot myr- och sjöområden i dalplatåerna. Mellan Storsvedsberget,           
Sålnberget och Nybodberget ligger Rishuvudtjärnen (455 m ö.h.) som genom Stensjöbäcken         
och Lerån avvattnar Stensjön (494 m ö.h.), Sälsjön (473 m ö.h.) och Storslättens (474 m ö.h.)          
myrmarker. Vattnet rinner sedan ut till Amsen. Mellan Rishuvud, Stensjöåsen och Orrknätten            
ligger Stor-Stensjöåstjärnen (525 m ö.h.) och Renstjärnen (538 m ö.h.). Mellan Sålnberget        
och Nybodberget ligger en smal dalgång där Nybodkölen (466 m ö.h.) ligger. En           
skogsbilväg sträcker sig mellan Olåsen och Lillåsen. Norr om detta finns tjärnarna            
Binntjärnen (469 m ö.h.), Olåstjärnarna (463 m ö.h.), Abbortjärnen (456 m ö.h.),      
Störhustjärnen (454 m ö.h.) och Mörttjärnen (454 m ö.h.). (Lantmäteriet, 2019;       
Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 

Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 2 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 2 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Ytan i området består mestadels av tallskog (utanför våtmark) och temporärt ej             
skog (utanför våtmark). Här finns även en del granskog (utanför våtmark) och barrblandskog             
(utanför våtmark). 
 
Tabell 2. Vegetationsfördelningen i Fågelsjö/Lillåsen. (Skogsstyrelsen, 2018;      
Naturvårdsverket, 2019) 
Lillåsen/Fågelsjö   

Klass Yta [ha] Andel 

Tallskog (utanför våtmark) 1149,86 29,3% 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 1109,50 28,3% 

Granskog (utanför våtmark) 557,27 14,2% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 408,01 10,4% 

Öppen våtmark 303,51 7,7% 

Tallskog (på våtmark) 116,16 3,0% 

Sjö och vattendrag 87,93 2,2% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 63,49 1,6% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 52,23 1,3% 

Övrig öppen mark med vegetation 36,84 0,9% 

Granskog (på våtmark) 11,34 0,3% 
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Lövblandad barrskog (på våtmark) 8,93 0,2% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 7,87 0,2% 

Barrblandskog (på våtmark) 3,12 0,1% 

Övrig öppen mark utan vegetation 2,50 0,1% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 1,69 0,0% 

Triviallövskog (på våtmark) 0,69 0,0% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 0,29 0,0% 

Exploaterad mark, byggnad 0,04 0,0% 

SUMMA 3921 100,0% 

 
  
 

 
Figur 2. Vegetationsfördelningen i Fågelsjö/Lillåsen. (Skogsstyrelsen, 2018;      
Naturvårdsverket, 2019) 
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Brandområdet Ängra 

 
Kort om brandområdet 

Brandområdet Ängra är beläget i Ljusdals kommun i norra Gävleborgs län. Det enda som              
avgränsar detta område från brandområdet Enskogen är Ljusnan (214-215 m ö.h.) uppströms          
Laforsens kraftverk. Område Ängra är det till ytan tredje största brandområdet på 3797 ha.             
Det delas fortsättningsvis in i en östlig och en västlig del, för enkelhetens skull. Det som delar                 
dessa områden är Ängerån, som mynnar ut i Ljusnan, och dess naturreservat. (Lantmäteriet,             
2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Östra Brandområdets yttergräns 

Brandområdets östra del är likt en cirkel. I norr gränsar området till Ljusnan södra strand där                
Riksväg 84 går. I nordost ligger brandområdets gräns söder om Laforsen och angränsar till              
Riksväg 84. I Nordväst har brandområdet tagit sig över Riksvägen och ner till Ljusnans              
strand. I nordväst finns byn Ängra som ligger utanför brandområdet. Söder om byn rinner              
Ängerån i en nordnordostlig riktning. Ängerån utgörs av ett naturreservat. Följs ån uppströms             
nås Ängratörn (245 m ö.h.) som i norra änden ligger precis i brandområdets gräns. Områdets             
sydostgräns är lite mer ostrukturerad och utgörs av delvis skogsvägar. (Lantmäteriet, 2019;            
Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Inne i östra brandområdet 

Cirka 2,30 km av Riksväg 84 ligger i östra brandområdet Ängra. Områdets lägsta punkt är i               
norra delen vid Ljusnans södra strand. Det finns inga tydliga toppar i det östra brandområdet.               
I stället blir området högre beläget med riktning mot sydost och når punkter omkring              
425 m ö.h. I västra delen går en större kraftledning med riktning sydsydväst. I områdets mitt              
strax söder om den lilla höjden Ol-Jonsberget (314 m ö.h.) ligger den stora myren Stormyran             
(294-299 m ö.h.). I norra delen alldeles söder om Riksväg 84 ligger även här en myr som              
kallas Stormyran (228 m ö.h.). I nordöstra delen finns en brant slänt som vätter upp mot              
Körbruksberget (294 m ö.h.). (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Västra brandområdets yttergräns 

Brandområdets västra del har ingen geometrisk form. I öster och sydost gränsar det till              
Ängerån och det tillhörande naturreservatet. I sydväst ligger gränser utanför Gommorsberget           
(373 m ö.h.). I nordväst ligger gränsen cirka 1,3 km öster om Länsväg 296. I norr utgörs             
gränsen av den lokala skogsvägen som förbinder Riksväg 84 med Erik Jönsmyran. I nordost             
ligger Bliberget (330 m ö.h.) i områdets gräns. Söder om detta utgör Riksväg 84 gränsen för             
att sedan åt syd hamna i brandområdet som här sträcker sig ända ner till Ljusnan. Cirka                
1,93 km av Riksväg 84 ligger i västra brandområdet Ängra. (Lantmäteriet, 2019;          
Skogsstyrelsen, 2018) 
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Inne i västra brandområdet 

Västra brandområdet utgörs av fler olika platåer. Platåerna utgörs oftast av en myr för att               
sedan ha en brantare slänt nedanför. I väster ligger Gommorsberget och tillhörande            
Gommorsbergets naturreservat med en brant sydsluttningen ner mot Ängerån och Ängeråns           
naturreservat. Mellan Gommorsberget och Nedre Sillersjön (252 m ö.h.) finns en oas som            
klarat sig från branden. Uppströms sjön i nordlig riktning ligger Gommorsmyran           
(257 m ö.h.). I områdets mitt ligger Gommorstjärnen (266 m ö.h.) och uppströms denna          
ligger Gunnelmyran (289 m ö.h.). Norr om detta ligger Jonasemyrans naturreservat, som till           
stor del utgörs av Bumyran (286-291 m ö.h.). Nedströms detta nås Blitjärnen (272 m ö.h.)           
och Blitjärnsbäcken som mynnar ut i Ljusnan. Området Kölen ligger i områdets nordvästra             
del och når höjder uppemot 360 m ö.h. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 
Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 3 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 3 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Det syns tydligt att ytan består mest av tallskog (utanför våtmark) och därefter              
temporärt ej skog (utanför våtmark).  
 
Tabell 3. Vegetationsfördelningen i Ängra. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
Ängra   

Klass Yta [ha] Andel 

Tallskog (utanför våtmark) 1449,87 38,2% 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 902,29 23,8% 

Öppen våtmark 311,00 8,2% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 260,99 6,9% 

Granskog (utanför våtmark) 248,74 6,6% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 194,18 5,1% 

Tallskog (på våtmark) 168,11 4,4% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 63,31 1,7% 

Övrig öppen mark med vegetation 53,14 1,4% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 51,88 1,4% 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 48,05 1,3% 

Triviallövskog (på våtmark) 10,26 0,3% 

Sjö och vattendrag 9,84 0,3% 

Övrig öppen mark utan vegetation 8,76 0,2% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 8,11 0,2% 

Barrblandskog (på våtmark) 6,71 0,2% 
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Granskog (på våtmark) 1,85 0,0% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 0,18 0,0% 

Exploaterad mark, byggnad 0,09 0,0% 

SUMMA 3797 100,0% 

 
 

 
Figur 3. Vegetationsfördelningen i Ängra. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
 
 

Brandområdet Trängslet 

 
Kort om brandområdet 

Brandområdet Trängslet ligger i Älvdalens kommun i norra Dalarnas län. Området tillhör            
Älvdalens skjutfält som är ett område avsett för skjutövningar åt Försvarsmakten där det             
råder tillträdesförbud för allmänheten (V. Dalarna, 2018) . I området råder explosionsrisk från            
eventuellt odetonerad ammunition (Holmin, 2018) . Brandområdets yta är 3468 ha. Området          
ligger omkring 5 km norr om Trängseldammen (388-423 m ö.h.). (Lantmäteriet, 2019;          
Skogsstyrelsen, 2018) 
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Brandområdets yttergräns 

Brandområdet Trängslet har en cirkulär geometri. Det ligger i nordvästra övre hörnet av             
skjutfältsområdet. I nordvästra delen av brandområdet sträcker sig från Hökflöten och strax            
väster om bäcken Granan ner mot Fonotjärnåsen (627 m ö.h.). Riktningen går sedan mot            
Brunnåsen och sträcker sig fram till Brunnåsens sluttning. Områdets yttergräns vikar sedan            
av i nordostlig riktning mot Slängbodåsen (721 m ö.h.) och följer en skogsväg. Gränsen går             
sedan rakt över myren Barbromyrarna och fortsätter i linje längs Barbrobäcken innan gränsen             
viker av i nordvästlig riktning strax söder om Stor-Höktanden (785 m ö.h.). Området kant            
följer sedan en rät linje efter skjutfältets gräns ner mot Hökflöten. (Lantmäteriet, 2019;             
Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Inne i brandområdet 

Norra området består av en svag sluttning uppåt höjdled i riktning mot nordost. Nämndvärda              
höjder är i öster Slängbodåsen och i syd Haraldsåsen (631 m ö.h.). I nordvästra hörnet finns               
myren Hökflöten (561 m ö.h.). Direkt i anslutning till myren ligger också en icke            
branddrabbad oas. En bilväg löper från Hökflöten i sydsydostlig riktning parallellt och            
nedströms Granan. I Grantorp löper en ansltande väg upp till Björntorp där en brandfri oas               
kring Gräsmyrar påträffas. I områdets södra del går en anslutande väg iväg åt nordost över               
Haraldsåsen och förbi Haraldstjärnen (611 m ö.h.) och bort runt Slängbodåsen. Norr om           
Haraldstjärnen finns två bransfria oaser. Mellan Barbromyrarna och Lill-Björnåsen         
(661 m ö.h.) återfinns ännu två brandfria oaser. I norra områdets del nära bäcken Blålägan             
finns ytterligare en brandfri oas. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 

Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 4 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 4 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Brandområdet består av mestadels tallskog (utanför våtmark) men även öppen           
mark i form av våtmark och övrig öppen mark med vegetation. 
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Tabell 4. Vegetationsfördelningen i Trängslet. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket,       
2019) 
Trängslet   

Klass Yta [ha] Andel 

Tallskog (utanför våtmark) 1176,77 33,9% 

Öppen våtmark 740,01 21,3% 

Övrig öppen mark med vegetation 608,50 17,5% 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 282,91 8,2% 

Granskog (utanför våtmark) 186,62 5,4% 

Tallskog (på våtmark) 97,66 2,8% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 92,95 2,7% 

Övrig öppen mark utan vegetation 70,35 2,0% 

Granskog (på våtmark) 50,66 1,5% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 48,48 1,4% 

Triviallövskog (på våtmark) 24,41 0,7% 

Sjö och vattendrag 22,52 0,6% 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 21,91 0,6% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 21,73 0,6% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 18,02 0,5% 

Barrblandskog (på våtmark) 2,97 0,1% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 1,15 0,0% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 0,23 0,0% 

Exploaterad mark, byggnad 0,02 0,0% 

SUMMA 3468 100,0% 
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Figur 4. Vegetationsfördelningen i Trängslet. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
 
 

Brandområdet Storbrättan 

 
Kort om brandområdet 

Brandområdet Storbrättan ligger i Härjedalens kommun i södra Jämtlands län. Ytan är 945 ha              
och området är format i en ellips med tjocka sidor liggandes i riktning från sydost till                
nordväst. Området ligger cirka 5 km nordväst om samhället Lillhärdal och cirka 21 km            
nordväst om brandområdet Fågelsjö/Lillåsen. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Brandområdets yttergräns 

I sydväst utgörs gränsområdet av den större skogsbilvägen som går från Härjulfs väg, som är               
den stora vägen genom Lillhärdal, och upp mot Smedjemorssjön (526 m ö.h.). På enstaka            
ställen har branden tagit sig över denna skogsbilväg och når Blädjan som avvattnar             
Smedjemorssjön. I höjd med Smedjemorsstugan löper gränsen i en relativt rak nordlig            
riktning, så när som på våtmarkerna som klarat sig undan branden, upp mot korsningen              
mellan två skogsvägar väster om Stor-Brättan (647 m ö.h.). Gränsen följer sedan den ena            
vägen i rak östlig riktning, rundar Stor-Brättan med riktning mot Bringtjärnen (584 m ö.h.).            
Brandområdets yttergräns fortsätter sedan i sydostlig riktning mot Hallaråsen (617 m ö.h.) ett           
stycke syd om husen vid Brättesvallen. Vid Hallaråsens fot fortsätter gränsen i rak sydlig              
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riktning för att nära den större skogsbilvägen vika av i västsydvästlig riktning. (Lantmäteriet,             
2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Inne i brandområdet 

Två större vägar, som mitt i området korsar varandra, delar in området i fyra delar. Den                
sydvästliga och den sydostliga delen består av mestadels tallskog utanför våtmark. Den            
nordvästliga och den nordostliga delen består av betydligt mer temporär ej skog. Den             
sydostliga delen sluttar svagt uppåt i nordnordvästlig riktning via Namnlös tjärn (584 m ö.h.)             
och når Bringtjärnens våtmarker. Den sydvästliga delen består också den av en svag sluttning              
fast i nordostlig riktning. Två mindre oaser som klarat sig från branden finns här. Det               
nordvästliga området har samma sluttningsgradient som föregående. Det nordostliga delen          
består av en västlig mindre höjd och Stor-Brättans höjd i öster. Mitt mellan dessa två ligger                
två separata myrar som klarat sig från branden. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 

Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 5 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 5 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Nästan halv ytan består av tallskog (utanför våtmark) och omkring en            
fjärdedel består av temporärt ej skog (utanför våtmark). 
 
Tabell 5. Vegetationsfördelning i Storbrättan. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
Storbrättan   

Klass Yta [ha] Andel 

Tallskog (utanför våtmark) 432,25 45,8% 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 273,25 28,9% 

Öppen våtmark 60,17 6,4% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 52,62 5,6% 

Granskog (utanför våtmark) 27,26 2,9% 

Övrig öppen mark med vegetation 24,99 2,6% 

Tallskog (på våtmark) 23,52 2,5% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 20,48 2,2% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 16,61 1,8% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 4,79 0,5% 

Granskog (på våtmark) 3,52 0,4% 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 1,62 0,2% 

Övrig öppen mark utan vegetation 1,53 0,2% 

Sjö och vattendrag 0,99 0,1% 
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Triviallövskog (på våtmark) 0,56 0,1% 

Barrblandskog (på våtmark) 0,45 0,0% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 0,07 0,0% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 0,04 0,0% 

SUMMA 945 100,0% 

 
 

 
Figur 5. Vegetationsfördelningen i Storbrättan. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket,       
2019) 
 
 
Brandområdet Nötberget 

 
Kort om brandområdet 

Brandområdet Nötberget ligger i Ljusdals kommun i norra Gävleborgs län. Områdets yta är             
872 ha och delas enkelt in i en östlig och en västlig del med Länsväg 296 i nordsydlig                
riktning som skiljelinje. Länsvägen utgör en viktig förbindelse mellan Riksväg 84, som ligger             
strax söder om brandområdet, och E45. Hela brandområdet Nötberget ligger nära båda de             
större brandområdena Enskogen och Ängra. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
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Brandområdets yttergräns 

Brandområdet väster om Länsväg 296 avgränsas i väster av sjöarna Flarken (232 m ö.h.) och             
Skärasen (238 m ö.h.). I nordväst avgränsas det av skogsbilväg i sydvästlig riktning från            
Länsvägen. I nordost avgränsas det av själva Länsvägen. Det östra brandområdets nordliga            
gräns sträcker sig utefter kraftledningen strax söder om Öjeforsens kraftverk. Östra gränsen            
löper sedan utefter förbindelsevägen mellan Nötberget och Kårböle by. Södra gränsen är            
precis där Nötbergets södra sluttning tar vid. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Inne i brandområdet 

Det västra delen av Brandområdet Nötberget utgörs av mycket temporärt ej skog utanför             
våtmark och tallskog utanför våtmark. En skogsväg i riktning från väst till öst delar det västra                
området itu och ansluter till Länsvägen. I anslutning till denna väg ligger Mullbäckstjärnen             
(240 m ö.h.). Hela det västra området saknar större topografiska skillnader och ligger på en             
höjd omkring 250 m ö.h. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Det östra delen av Brandområdet Nötberget utgörs till största delen av självaste Nötberget             
med en nord- (392 m ö.h.) och sydtopp (381 m ö.h.). Runt dessa toppar finns branta            
sluttningar åt alla håll. I norra delen finns en förbindelseväg mellan Länsvägen och             
Öjeforsens kraftverk. I nordöstra delen löper en kraftledning i västnordvästlig riktning.           
(Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 

Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 6 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 6 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Det största delen av området utgörs av temporärt ej skog (utanför våtmark)             
och tallskog (utanför våtmark). Granskog (utanför våtmark) finns i medelstor utsträckning. 
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Tabell 6. Vegetationsfördelning i Nötberget. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
Nötberget   

Klass Yta [ha] Andel 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 262,96 30,1% 

Tallskog (utanför våtmark) 245,14 28,1% 

Granskog (utanför våtmark) 164,95 18,9% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 65,23 7,5% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 26,39 3,0% 

Tallskog (på våtmark) 21,73 2,5% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 19,64 2,3% 

Öppen våtmark 19,51 2,2% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 12,90 1,5% 

Övrig öppen mark med vegetation 10,42 1,2% 

Övrig öppen mark utan vegetation 6,19 0,7% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 5,78 0,7% 

Lövblandad barrskog (på våtmark) 5,49 0,6% 

Barrblandskog (på våtmark) 2,38 0,3% 

Triviallövskog (på våtmark) 1,76 0,2% 

Granskog (på våtmark) 1,59 0,2% 

Sjö och vattendrag 0,24 0,0% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 0,03 0,0% 

Exploaterad mark, byggnad 0,02 0,0% 

SUMMA 872 100,0% 
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Figur 6. Vegetationsfördelningen i Nötberget. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket,       
2019) 
 
 
Brandområdet Lima 

 
Kort om brandområdet 

Brandområdet Lima ligger i Malung-Sälens kommun i västra Dalarnas län. Brandområdets           
yta är 501 ha och har en geometri likt en ellips med tjocka ändar i riktning från nordväst till                  
sydost. Området ligger cirka 18 km sydsydost om Sälen by, cirka 7 km väster om             
Västerdalälvens dalgång och Riksväg 66 och 3,5 km söder om den mindre landsvägen mellan            
Torgås och Rörbäcksnäs. (Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
  
Brandområdets yttergräns 

Hela brandområdet ligger inringat i ett område av skid- och skoterleder. Precis i norra              
området passerar skid- och skoterleden som förbinder Hammarsbyn i Västerdalälvens          
dalgång med Rörbäcksnäs nära Norska gränsen. Västra yttergränsen utgörs av den skid- och             
skoterförbindelse som vätter mot området vid Strandkölens myrmarker. Strax söder om           
områdets södra gräns löper vandringsleden Klossbergsvägen. I södra gränsen finns Norra           
Tremssjön (454 m ö.h.). Östra gränsen går öster om Tandbäcken men väster om           
Dösskålsmyran (463 m ö.h.). Norr om detta går brandområdesgränsen strax väster om husen           
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vid Kolarkölen för att sedan fortsätta till Tandbergskölen nedanför Nedre Tandbergets stugor.            
(Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
Inne i brandområdet 

Hela området är relativt okuperat och ligger på höjder omkring 460-490 m ö.h. Norra delen             
norr om vandringsleden Källbergsvägen finns myrområdet vid Prästmanen (490 m ö.h.). I          
södra delen söder om vandringsleden finns de tre bäckarna Sjöbäcken, Pålbäcken och            
Tandbäcken som alla har vattenflöde åt sydsydost. Tandbäcken med en sydsydostlig riktning            
ligger öster om en mindre skogsbilväg som löper i samma riktning som bäcken.             
(Lantmäteriet, 2019; Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Vegetationsfördelning 

Vegetationsfördelningen i området tas fram med hjälp av “Nationella marktäckedata” från           
Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsens kartor över “Ungefärligt brandområde”. I         
Tabell 7 redovisas fördelningen i tabellform och Figur 7 visar på samma fördelning i ett             
cirkeldiagram. Det som kännetecknar detta område är att det består mest av öppna våtmarker.              
Här finns även stora delar tallskog på och utanför våtmark.  
 
Tabell 7. Vegetationfördelning i Lima. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
Lima   

Klass Yta [ha] Andel 

Öppen våtmark 138,57 27,7% 

Tallskog (utanför våtmark) 126,05 25,2% 

Temporärt ej skog (utanför våtmark) 122,16 24,4% 

Tallskog (på våtmark) 51,27 10,2% 

Övrig öppen mark med vegetation 43,4 8,7% 

Barrblandskog (utanför våtmark) 4,05 0,8% 

Granskog (utanför våtmark) 3,68 0,7% 

Exploaterad mark, väg/järnväg 3,31 0,7% 

Lövblandad barrskog (utanför våtmark) 2,47 0,5% 

Triviallövskog (utanför våtmark) 1,84 0,4% 

Temporärt ej skog (på våtmark) 1,18 0,2% 

Sjö och vattendrag 0,91 0,2% 

Granskog (på våtmark) 0,75 0,1% 

Övrig öppen mark utan vegetation 0,62 0,1% 

Triviallövskog (på våtmark) 0,37 0,1% 

Barrblandskog (på våtmark) 0,22 0,0% 

Exploaterad mark, ej byggnad eller 

väg/järnväg 0,02 0,0% 
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SUMMA 501 100,0% 

 
 

 
Figur 7. Vegetationsfördelningen i Lima. (Skogsstyrelsen, 2018; Naturvårdsverket, 2019) 
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Sammanfattning 
De tre olika brandtyper som brukar omnämnas vid skogsbrand är kronbrand, ytbrand och             
jordbrand. Kronbränder sker när elden sprids upp till trädtopparna och sedan vid kraftig vind              
går från trädtopp till trädtopp då gnistor och flammor förs med av vinden. 
Ytbränder kan delas in som dels låg löpbrand, dels hög löpbrand. Dessa startar ofta som låga 
löpbränder och sprider sig sedan äggformat i vindriktningen. Ju längre den låga löpbranden 
fortgår desto tydligare blir brandfronten och får en ökad bredd samt att den sprider sig till lågt 
hängande grenar och dylikt för att sedan spridas till trädkronorna 
Jordbrand drivs av bränslen i marken såsom murket trä, humus och torv och kan ske vid 
relativt låga temperaturer. Jordbränder rör sig sakta genom det organiska materialet och 
torkar upp det framför det glödande området. Detta gör att glöden kan sprida sig till material 
som är något fuktigare än vad som initialt hade börjat brinna vid exempelvis ytbrand. Dessa 
bränder sker vanligtvis några timmar efter att eldens front dragit förbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kronbrand 
Kronbränder sker främst i barrskog och drivs dels av torrt bränsle i trädkronorna, men får sin 
grundstyrka från marknära bränslen (Granström, 2005) . Starka vindar är en förutsättning för 
att kronbrand ska kunna bildas och spridas (Granström, 2005) . Vanligtvis så brinner det vid 
markytan samtidigt som i trädtopparna, men vid väldigt starka vindar kan elden, under 
kortare sträckor, spridas mellan trädtopparna i en hög hastighet (Granström, 2005) . Eldens 
spridning sker då gnistor och flammor kastas fram i vindriktningen, ibland upp till flera 
hundra meter (Arnell et al. , 2002) . Som tidigare nämnt så är kronbränder till stor del 
beroende av markbränslen, vilket sedermera leder till att de minskar och övergår till 
ytbränder vid händelse av att bränslet vid markytan minskar. Detta kan ske ifall exempelvis 
fuktigheten ökar eller att vinden avtar i styrka. 
Kronbränder sprider sig främst i V-form och är typiskt spretig samt breder ut sig i mindre 
utsträckning än ytbrand (Arnell et al. , 2002) .  
Då trädkronorna har en låg andel bränsle per volymandel så krävs det att elden har en så 
kallad lägsta spridningshastighet för att det fortsatt kan brinna i toppskiktet av träden 
(Granström, 2005) . Denna hastighet är beräknad till cirka 20 meter/minut (Granström, 2005) . 
 
Ytbrand 
Använder sig av bland annat finbränsle på marken men också undervegetation och träd 
(Granström, 2005) . Ytbränder leder ofta till passiva kronbränder ifall lågorna når upp till 
trädens lågt hängande grenar och att de därefter sprider sig vertikalt (Granström, 2005) . 
Skogsbränder varierar ofta mellan intensiva ytbränder och kronbränder beroende på vindens 
styrka (Granström, 2005) . 
Ytbränder kan delas in som dels låg ytbrand, dels hög ytbrand (Arnell et al. , 2002) . Dessa 
startar ofta som låga ytbränder och sprider sig sedan äggformat i vindriktningen (Arnell et al. , 
2002) . Ju längre den låga löpbranden fortgår desto tydligare blir brandfronten och får en ökad 
bredd samt att den sprider sig till lågt hängande grenar och dylikt för att sedan spridas till 
trädkronorna (Arnell et al. , 2002) .  
 
Jordbrand 
Jordbrand, även kallat glödbrand, drivs av bränslen i marken såsom murket trä, humus och 
torv (Granström, 2005) . Jordbränder kan ske vid relativt låga temperaturer (400-600 °C) och 
kan överleva vid en låg syrehalt och trivs optimalt när det organiska materialet har porösa 
tjocka skikt som inte faller sönder ifall pyrolys sker (förbränning i syrefattig miljö) 
(Granström, 2005) . 
Jordbränder rör sig sakta genom det organiska materialet och torkar upp det framför det 
glödande området (Granström, 2005) . Detta gör att glöden kan sprida sig till material som är 
något fuktigare än vad som initialt hade börjat brinna vid exempelvis ytbrand (Granström, 
2005) . 
Dessa bränder brinner ofta självständigt från yt- och kronbränder och uppkommer för det 
mesta några timmar efter att eldfronten har dragit förbi. (Ryan, 2002) 
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Barrskog  
Det finns olika faktorer som påverkar hur en brand sprider sig i en skog. Mängden vatten i 

marken och i träden har en betydande roll för hur branden sprider sig och detta ser olika ut i 

barrskog jämfört med lövskog (Granström, 2005; SLU-forskare svarar på frågor om 
skogsbränder , 2018) . Barrskog är den typ av skog där de mest farliga skogsbränderna uppstår 

(Sveriges Television, 2019) , och drygt 80 procent av de svenska skogarna är barrskog ( Sköta 
lövskog , 2016) . Barrträd har en låg fukthalt och bidrar därför med bränsle till branden, men det 

skiljer sig också mellan tall och gran.  

 

På trädet är det främst barr och torra kvistar som brinner och för tall gäller att de nedre grenarna 

dör bort då ljuset inte når dem medan den del av trädet som innehåller barr flyttar högre upp ju 

äldre tallen blir. Detta gör att den brandbara biomassan hamnar längre ifrån marken och får 

svårare att nås av elden på marken (Granström, 2005) . Gran däremot, som enligt skogsstyrelsen 

är det vanligaste trädet i svensk skog ( Skogsträd, 2019)  klarar skugga bättre och behåller därmed 

sina undre grenar (Granström, 2005) . Barrbiomassan sträcker sig således hela vägen från marken 

till toppen och med sin lodräta struktur ökar risken för brandspridning (Granström, 2005; 

Sveriges Television, 2019) . Förutom barrbiomassa tillför döda kvistar bränsle till brand, medan 

de levande kvistarna innehåller för mycket fukt för att vara ett bränsle. Även lavar som växer på 

barken och barken själv kan bidra med bränsle till elden (Granström, 2005) .  
 
Trädens bark fungerar som ett skydd mot bland annat brand, men även mot torka och hetta. 

Barken ser olika ut på olika trädarter (Page et al. , 1984) . Tallar som stått länge har hunnit 

utveckla en tjock bark och är mer motståndskraftig mot brand i jämförelse med gran som har en 

tunnare bark. Barkens tjocklek hos äldre tallar i kombination med avståndet mellan markens 

vegetation och barrbiomassan gör kronbränder ovanliga i främst äldre tallskogar ( SLU-forskare 
svarar på frågor om skogsbränder, 2018) .  
 

När barrträd brinner kan det uppstå gnistor som kan sprida elden vidare vilket kan vara 

förödande, inte minst om bebyggelse finns i närheten av barrskogen (Sveriges Television, 2019) . 
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Lövskog  
De svenska skogarna utgörs till ungefär 18 % av lövträd. Hur stor del av skogarna som består av 
lövträd varierar över landet. I södra Sverige kan lövträden dominera i en skog medan de flesta av 
lövträden i norra Sverige finns inblandade i skogar som annars domineras av barrträd ( Sköta 
lövskog , 2016) . Det finns olika typer av lövträd. De ordinära lövträden  är de vanligast 
förekommande och i Sverige är det främst björk, asp och al som tillhör denna kategori samt arter 
av pil, rönn och oxel. Förutom de ordinära lövträden finns  ädellövträd  och till dessa hör totalt 13 
arter, bland annat arter av alm, ask, bok, lönn, lind och ek ( Våra lövträdsarter , 2017) . En skog 
som innehåller 35-65 % lövträd klassas som lövblandskog medan en skog med 65 % löv klassas 
som lövskog ( Lövskogen i Sverige , 2016) . Är andelen lövträd minst 70 % varav minst 50 % är 
ädellövträd klassas skogen enligt skogsstyrelsen som ädellövskog ( Skogsvårdslagen , 2018) . 
 
Vad gäller lövträd så innehåller löven betydligt mer fukt än vad barren hos barrträd gör vilket gör 
lövträden mer motståndskraftiga mot brand jämfört med barrträd (Granström, 2005; Sveriges 
Television, 2019) . Dessutom har lövträd oftast inte grenar nära marken vilket gör att en brand 
vid marken inte lika lätt når toppen som hos exempelvis gran, utan det stannar som en markbrand 
(Sveriges Television, 2019) . Om en brand startar i en lövskog är det därför ofta 
markvegetationen som brinner medan lövträden kan stå kvar (Hansen, 2003) . Av lövträden i de 
svenska skogarna är björk vanligast ( Sköta lövskog , 2016) .  
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Sammanfattning 
 
Undervegetationen har stor betydelse för hur skogsbränder sprids. Det är främst bränslets 
fukthalt och luckerhet som är avgörande faktorer. Det finns även en skillnad mellan hur väl 
levande och dött växtmaterial brinner. Generellt gynnar risväxter brandspridningen medan 
ört- och gräsväxter motverkar den. Det är finbränslet som antänds först, vilket gör dess 
egenskaper mest avgörande för hur branden utvecklas. Olika typer av bränder trivs bra i olika 
typer av vegetation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Undervegetation 
Olika typer av bränder trivs varierande bra i olika typer av undervegetation (Granström, 
2005) . Glödbränder trivs väldigt bra i humus och kan pågå mycket länge beroende på hur torr 
humusen är. Glödbranden fortgår i skiktet mellan humusen och finbränslet även efter att 
flambranden, som trivs mindre bra, har passerat (Granström, 2005) . Finbränslet, som ofta 
består av mossa och förna, antänds fortast i vegetationen. Därför är dess fukthalt vital för 
eldens spridningshastighet. Mossans tillväxt och förnatillförseln balanseras av nedbrytningen 
vilket gör att skiktet hålls någorlunda konstant (Granström, 2005) .  
 
Det finns tre stora anledningar till att humus inte gynnar flambrand. Det är kompakt och har 
även vid torra förhållanden en hög fuktighet (Granström, 2005) . Dessutom innehåller 
humusskiktet en större andel svårnedbrytbart lignin jämfört med cellulosa, vilket gör att 
mindre brännbara gaser avlämnas vid uppvärmning. På grund av detta förekommer ingen 
vidare flambildning när moss- och förnaskiktet brunnit ut (Granström, 2005) .  
 
En viktig faktor för hur bra ytbränslet brinner är hur luckert det är (Hansen, 2003) . En 
generell regel för bränslen är att ju mer uppluckrat och ju mer finfördelade partiklarna är 
desto hastigare fortplantar sig elden (Hansen, 2003; Granström, 2005). Ett exempel är mossa 
som genom sin uppfångning av förna bidrar till en mer luftig yta jämfört med endast barrtäckt 
mark. Ett exempel på bra brandstoppare är kvastmossa som är mer kompakt än till exempel 
vägg- och husmossa (Granström, 2005) .  
 
Det är även skillnad på brändernas spridningskapacitet i levande växter jämfört med dött 
växtmaterial. Levande växter har huvudsakligen samma fukthalt oberoende av omgivningen, 
eftersom de tar upp lika mycket vatten som avdunstar, medan dött växtmaterial har en 
fukthalt svarande mot den omgivande miljön (Granström, 2005)  och därför alltid lättare 
torkar ut (Hansen, 2003) . Allmänt har örter och gräs en tillräckligt hög vattenhalt för att ha 
bromsande effekt på elden medan bärris, med hälften så hög halt, bidrar till eldens 
energiutveckling (Granström, 2005) .  
 
Risväxter är som sagt fördelaktiga för brandspridning, men är sällan kapabla att uppehålla en 
eld vid avsaknad av brand i markens bränsle (Granström, 2005) . Som tidigare nämnt har 
levande växter en relativt oförändrad fukthalt i sina blad över året, men risväxterna avviker 
lite från detta resonemang. Eftersom de till stor del består av tunna kvistar äger en väsentlig 
fukthaltsändring rum under året (Granström, 2005) .  
  
Då levande örter och gräs har hög fukthalt har de en repressiv effekt på brandspridningen, till 
den grad att en eld kan självdö då inslaget av dessa är tillräckligt högt i vegetationen 
(Granström, 2005) . Det finns dock ett tydligt skifte från “brandfarlig” under våren till 
“brandsäker” under sommaren hos gräs- och örtdominerande marker då framför allt gräs 
alstrar en utmärkt bränsleförna (Granström, 2005) . Om förnan har varit nedtryckt av ett 
snötäcke under vintern torkar bränslebädden långsammare och brandutvecklingen saktas ned. 
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Det betyder att efter en snöfattig vinter blir bränderna oftast snabbare och intensivare 
(Granström, 2005) .  
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Våtmarker 
Brandrefugier är områden i naturen som tack vare sina låga lägespositioner och stora andel 
väta kan hålla sig obrända också i kraftiga bränder (Wikars & Niklasson, 2006) . Exempel på 
brandrefugier är myrar, kärr och bäckar, även om kilometerbreda sjöar är de enda som kan 
anses helt brandhindrande. Det finns flera våtmarker och sumpskogar som har brunnit även i 
nordliga delar av världen (Wikars & Niklasson, 2006) . Detta sker ofta när fukthalten i den 
vitmossa som finns i bottenskikten sjunkit så att mossan istället blir ett verksamt bränsle 
(Granström, 2005) . Det är dock bevisat att lite större myrar för det mesta effektivt stoppar 
bränder innan elden hunnit utvecklas fullt, vilket leder till att dessa områden har en lägre 
brandfrekvens (Wikars & Niklasson, 2006) .  
 
Enligt Hasse Berglund på Naturvårdsverket krävs det extremt torra år för att elden ska kunna 
ta sig förbi dalgångar med våtmarker och påstår därför att de är naturliga brandgator 
(Sveriges Television, 2019) . Han menar också att våtmarker inte bara fungerar som 
markskydd utan även som skydd för eldens spridning uppe i träden. Omkringliggande träds 
löv och barr blir fuktiga av att stå nära eller i våtmark vilket gör att elden får svårt att få fäste 
och hastighet (Sveriges Television, 2019) .  
 
Det är inte bara vattnet i en bäck som motverkar brandspridning. En uttorkad bäcks stränder 
är ofta fria från bränsle och kan därför även i det tillståndet fungera som brandskydd 
(Granström, 2005) . Dessutom kan, i gräsrika områden, zonen som bildar bäckens brandskydd 

            utökas med flera meter under sommaren då gräset är ett brandskydd i sig själv (Granström, 
2005) . 
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Sammanfattning 
 

Brandspridningen påverkas av rådande vindförhållanden. Vindhastighet och vindriktning 

presenteras från SMHIs mätstationer belägna i närheten av Kårböle, Lillåsen/Fågelsjö och 

Trängslet under juli och augusti 2018.  

 

Vindhastighet och vindriktning kring brandområdena under juli och 
augusti 2018 
 

Vinden är en parameter som påverkar brandspridning men det finns inga aktiva stationer för 

vindmätning i brandområdena kring Kårböle, Lillåsen/Fågelsjö och Trängslet. Med anledning 

av detta har data över vindhastigheter från de närmast tillgängliga stationerna använts.  

 

Bedömningen har gjorts att en vindhastighet på över 8 m/s skulle kunna ge en indikation på 

vindförhållandena i brandområdena. Detta är vindhastigheten då benämningen övergår från 

måttlig vind  till frisk vind  (SMHI, 2017).  
 

Bränderna pågick främst under juli månad men även i början av augusti. Vid analys av 

tillgänglig data överskred vindhastigheten 8 m/s vid ett tillfälle under juli och augusti 2018. I 

Tabell 1 och Tabell 2 presenteras därför tillfällen då vindhastigheten överskrider 6 m/s för 

mätstationerna Sveg A (SMHI) och Älvdalen A (SMHI) under hela juli samt hela augusti.  

 

Enheten för vindhastigheten är meter per sekund och vindriktningen anges som 0 till 360 

grader. När vindhastigheten är 0 m/s sätts vindriktningen till 0 grader. 360 grader 

representerar norr, 90 grader öster, 180 grader söder och 270 grader väster (SMHI).  
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Tabell 1: Tillfällen då vinden översteg 6 m/s vid mätstation Sveg A. 

 

 

 



 

 

Tabell 2:  Tillfällen då vinden översteg 6 m/s vid mätstation Älvdalen A. 
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Sammanfattning 
Temperaturen påverkar brandspridningen. I denna rapport presenteras temperaturdata från 

SMHIs mätstationer belägna i närheten av Kårböle, Lillåsen/Fågelsjö och Trängslet under juli 

och augusti 2018 samt över det hydrologiska året 2018.  

 

Temperatur 
Värme i kombination med nederbördsfattiga förhållanden ökar avdunstningen och därmed 

torkan. Då torkan är avgörande för brandspridningen är temperaturen alltså en av de viktiga 

faktorerna att undersöka i samband med skogsbränder. Mätstationerna närmast de undersökta 

bränderna är inaktiva och därför användes mätdata från Älvdalen och Sveg då de är de närmaste 

aktiva stationerna.  

 

Från SMHI hämtades temperaturdata, dels över ett år från oktober 2017 till oktober 2018, se 

Figur 1 och 3, och dels över månaderna juli och augusti 2018 då bränderna härjade, se Figur 2 

och 4. 

 

För branden i Trängslet användes mätstationen Älvdalen A (SMHI). 
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Figur 1. Dygnsmedeltemperatur över det hydrologiska året 2018 för mätstationen Älvdalen A.  

 
 

 

 
Figur 2. Dygnsmedeltemperatur under juli och augusti 2018 för mätstationen Älvdalen A. 

 
 
 
 

 

 



För bränderna i Kårböle (Enskogen och Ängra) samt Lillåsen/Fågelsjö användes mätstationen 

Sveg A (SMHI). 
 

 
Figur 3. Dygnsmedeltemperatur över det hydrologiska året 2018 för mätstationen Sveg A. 

 

 

 

 
Figur 4. Dygnsmedeltemperatur under juli och augusti 2018 för mätstationen Sveg A. 
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Sammanfattning 
I följande rapport presenteras nederbördsdata för juli och augusti månader 2018 i 
diagramform. Nederbördsdata är hämtat från SMHI:s aktiva väderstationer som ligger så nära 
som möjligt till de olika brandområdena. Denna information kommer sedan kunna användas 
till den senare GIS-analysen.  



Nedan visas diagram över nederbördsdata från olika väderstationer som ligger geografiskt 
nära de bränder som undersöks (SMHI). Data är hämtad från SMHI:s öppna arkiv och visar 
nederbörden för varje dag under de två månaderna som skogsbränderna härjade (SMHI). 
 
På samtliga figurer förutom Löten D, går det att se ett tydligt mönster att nederbörden är 
väldigt låg i början av juli (SMHI). På en del väderstationen är det knappt någon nederbörd 
under merparten av juli (SMHI). 
 

 
Figur 1: Diagram över dygnsnederbörden i juli och augusti vid området kring 
Fågelsjö/Lillåsen-branden. 
 

  
Figur 2: Diagram över dygnsnederbörden i juli och augusti vid området kring Limabranden. 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?a4S4Ld
https://www.zotero.org/google-docs/?UHLkeE
https://www.zotero.org/google-docs/?PPUlzh
https://www.zotero.org/google-docs/?vylmbs


 
Figur 3: Diagram över dygnsnederbörden i juli och augusti vid området kring branden i 
Kårböle 
 
 
 

 
Figur 4: Diagram över dygnsnederbörden i juli och augusti vid området kring Trängslet. 
 
 



 
Figur 5: Diagram över dygnsnederbörden i juli och augusti vid området kring bränderna i 
Kårböle. 
 
 
 

 
Figur 6: Diagram över dygnsnederbörden i juli och augusti vid området kring bränderna i 
Kårböle. 
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Sammanfattning 
 
I följande L-rapport beskrivs metoden som används för Sammanställningen av GIS-datan.           
Mjukvaran som används är ESRI ArcGIS Desktop 10.6.1. Här skapas med hjälp av data från               
Skogstyrelsen, Lantmäteriet, Copernicus Emergency Management Service och       
Naturvårdsverket olika cirkeldiagram för vegetationsfördelningen i och nära brandområdena         
2018.  



Använd data 
 
Data som används kommer från Lantmäteriet, Copernicus Emergency Management Service,          
Skogsstyrelsen och Naturvårdverket. Mjukvaran som används för detta är ESRI ArcGIS           
Desktop 10.6.1. ( ArcGIS Desktop 10.6.1 ) 
 
Copernicus ger oss data på vilket geografiskt område som brunnit vid olika tidpunkter.             
Copernicus har sammanställt denna data för 12 bränder från sommaren 2018. Sex av dessa              
bränder är de sex största bränderna som vi är intresserade av. (Copernicus Emergency             
Management Service, 2018) 
 
Skogsstyrelsen ger oss data genom “Ungefärligt brandområde”. Här används totalområdet          
som brunnit under hela brandperioden 2018. Detta används till att rita cirkeldiagram med en              
fördelning över den vegetation som, i specifikt område, brann under skogsbranden.           
(Skogsstyrelsen, 2018) 
 
Naturvårdsverkets marktäckedata beskrivs i detalj i L-rapporten W-19-75/L-04.        
(Naturvårdsverket, 2019) 
 
Lantmäteriet ger oss det grundläggande webbkartan “Topografisk webbkarta” som används i           
botten för att enklare kunna navigera runt i själva programmet. Detta används online från en               
WMTS-server kopplad till Lantmäteriet. (Lantmäteriet, 2019) 
 
Metod 
 
I ett projekt i ArcMap, som är en underapplikation till ArcGIS, laddas datan från              
Lantmäteriet, Copernicus, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket in. Följande verktyg kräver         
utbyggnaden “Spatial Analyst” som går att välja under rubriken “Customize” och           
“Extensions”. I verktyget “ArcToolbox” väljs “Spatial Analyst Tools” och sedan          
“Extraction”. Funktionen “Extract by Mask” öppnas. Här används sedan önskad mask som            
fylls i under “Input raster or feature mask data”. Med hjälp av detta skapas en grid-fil som har                  
information om vegetationsfördelningen för önskat område. 
 
Som mask används antingen det specifika geografiska området för en brand vid en särskild              
tidpunkt från Copernicus eller det ungefärligt brandområdet för en utvald brand från            
Skogsstyrelsen. För att skapa vegetationsfördelningarna strax innanför och utanför område          
valdes ett område godtyckligt (ca 300 m brett) i kanterna runt kanterna på varje brandområde.              
På så sätt kan fördelningen precis där det har slutat brinna redovisas. Även ett större område                
på 160 000 ha runt bränderna analyserades för att ta reda på om det var en slump att                 
spridningen blev så stor just där det brann.  
 

https://www.zotero.org/google-docs/?HjXMge
https://www.zotero.org/google-docs/?HjXMge
https://www.zotero.org/google-docs/?HjXMge
https://www.zotero.org/google-docs/?V8ZDLG
https://www.zotero.org/google-docs/?V8ZDLG
https://www.zotero.org/google-docs/?JIs4R7
https://www.zotero.org/google-docs/?AsIxRX
https://www.zotero.org/google-docs/?qeoNyc


I “Attribute table” skapas de en procentuell andel av samtliga vegetationstyper. På dessa ritas              
sedan en mängd olika cirkeldiagram som illustrerar de olika vegetationsfördelningarna för           
specifika området och tidpunkter. Detta figurer redovisas i L-rapporterna W-19-75/L-18,          
W-19-75/L-19, W-19-75/L-20, W-19-75/L-21 och W-19-75/L-22. 
 
Källhänvisning 
 
ArcGIS Desktop 10.6.1  Version: 10.6.1.9270. English, ESRI Inc. 
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Sammanfattning 
 
Denna L-rapport behandlar skogsbränderna i Enskogen, Ängra och Nötberget, med          
information från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Data som har sammanställts är         
vegetationsfördelningen inom brandområdet, vegetationsfördelningen i ett 160 000 ha       
område runt branden, fördelning strax innanför brandområdet samt strax utanför. 
 
  



Bränderna Enskogen, Ängra och Nötberget 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdena 
 

 
Figur 1: Karta över marktäckedata i brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

Ljusdals kommun, 4326 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) ,         

(Skogsstyrelsen, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7
https://www.zotero.org/google-docs/?zjd5rs


 
Figur 2: Vegetationens fördelning för branden i Enskogen, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

 
Figur 3: Vegetationens fördelning för branden i Ängra, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7
https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


Figur 4: Vegetationens fördelning för branden i Nötberget, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


Typisk vegetationsfördelning runt brandområdena 
 

 
Figur 5: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt bränderna Enskogen,              

Ängra och Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen,          

2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?Q3DRo5
https://www.zotero.org/google-docs/?dnUXTz
https://www.zotero.org/google-docs/?dnUXTz
https://www.zotero.org/google-docs/?u5jei6


 
Figur 6: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt bränderna            

Enskogen, Ängra och Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och           

(Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


Vegetationsfördelning strax innanför brandområdena 
 

 
Figur 7: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdena Enskogen, Ängra och           

Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019) . 
 

 
Figur 8: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Enskogen, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 

https://www.zotero.org/google-docs/?ZqpRQE
https://www.zotero.org/google-docs/?76iVia
https://www.zotero.org/google-docs/?u9Pbe9
https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


 

 

Figur 9: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Ängra, baserat på underlag           

från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

 

Figur 10: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Nötberget, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7
https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


Vegetationsfördelning strax utanför brandområdena 
 

 
Figur 11: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdena Enskogen, Ängra och           

Nötberget, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019) . 
 

 
Figur 12: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Enskogen, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 

https://www.zotero.org/google-docs/?UA3iX6
https://www.zotero.org/google-docs/?zIUsou
https://www.zotero.org/google-docs/?eqVfc3
https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


 

 

Figur 13: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Ängra, baserat på underlag           

från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

 

Figur 14: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Nötberget, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7
https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?MCxlh7


Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 
 

 
Figur 15: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-17 10:11 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 
Figur 16: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-17 10:11 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 17: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 18: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-17 10:40 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 19: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-18 10:03 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 20: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-18 10:03 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 21: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-20 09:47 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 22: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-20 09:47 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 23: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-23 10:13 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 24: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-23 10:13 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 25: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-24 10:06 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 26: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-24 10:06 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 27: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-27 09:43 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 28: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-27 09:43 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 29: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-07-31 10:02 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?ksMFkw


 

Figur 30: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-07-31 10:02 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?qcHLwF
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4


 

Figur 31: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-08-02 09:48 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
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Figur 32: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-08-02 09:48 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
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Figur 33: Karta över marktäckedata inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,           

2018-08-07 09:59 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Copernicus          

Emergency Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?UeYRJB
https://www.zotero.org/google-docs/?nAx8T4
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Figur 34: Vegetationens fördelning inom brandområdena Enskogen, Ängra och Nötberget,          

2018-08-07 09:59 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus           

Emergency Management Service, 2018) . 
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Rapportnamn 
Sammanställning av GIS-data: Lillåsen/Fågelsjö 

 
Sammanfattning 
 
Denna L-rapport behandlar skogsbranden i Lillåsen/Fågelsjö med information från         
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Data som har sammanställts är vegetationsfördelningen         
inom brandområdet, vegetationsfördelningen i ett 160 000 ha område runt branden,         
fördelning strax innanför brandområdet samt strax utanför.  



Branden Lillåsen/Fågelsjö 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdet 
 

 
Figur 1: Karta över marktäckedata i brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, Härjedalens kommun,          
3921 ha, baserat på underlag på (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) och           
(Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
  

https://www.zotero.org/google-docs/?4Oi2qf
https://www.zotero.org/google-docs/?n3fewo
https://www.zotero.org/google-docs/?ifZX2G


 
Figur 2: Vegetationens fördelning för branden i Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från            
(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
 
  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdet 
 

 
Figur 3: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt branden              
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018)         
och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 4: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt branden             
Lillåsen/Fågelsjö, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen,         
2018). 
  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdet 
 

 
Figur 5: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat          
på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur 6: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat på          
underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
  



Vegetationsfördelning strax utanför brandområdet 
 

 
Figur 7: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat på           
underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur 8: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, baserat på          
underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
 



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 

 
Figur 9: Karta över marktäckedata inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-17 10:40 
UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency 
Management Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019). 
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Figur 10: Vegetationens fördelning inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-17 10:40         
UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          
Management Service, 2018). 
 
  



 
Figur 11: Karta över marktäckedata inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-22         
10:22 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency          
Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 12: Vegetationens fördelning inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-22 10:22         
UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          
Management Service, 2018). 
 
  



 
Figur 13: Karta över marktäckedata inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-27         
09:44 UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency          
Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 14: Vegetationens fördelning inom brandområdet Lillåsen/Fågelsjö, 2018-07-27 09:44         
UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency          
Management Service, 2018).   
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Sammanfattning 
 
Denna L-rapport behandlar skogsbranden i Trängslet med information från Skogsstyrelsen          
och Naturvårdsverket. Data som har sammanställts är vegetationsfördelningen inom         
brandområdet, vegetationsfördelningen i ett 160 000 ha område runt branden, fördelning         
strax innanför brandområdet samt strax utanför.  



Branden Trängslet 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdet 
 

 
Figur 1: Karta över marktäckedata i brandområdet Trängslet, Älvdalens kommun, 3468 ha,            

baserat på underlag från (Skogsstyrelsen, 2018), (Naturvårdsverket, 2019) och         

(Lantmäteriet, 2019) 
 

https://www.zotero.org/google-docs/?XR9Wov
https://www.zotero.org/google-docs/?dVKr76


 
Figur 2: Vegetationens fördelning för branden i Trängslet, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdet 
 

 
Figur 3: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt branden Trängslet,               

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och         

(Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 4: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt branden Trängslet,              

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdet 
 

 
Figur 5: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdet Trängslet, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur 6: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Trängslet, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
 
Vegetationsfördelning strax utanför brandområdet 
 

 
Figur 7: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdet Trängslet, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 8: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Trängslet, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 

  



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 
 

 
Figur 9: Karta över marktäckedata inom brandområdet Trängslet, 2018-07-22 10:22 UTC,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency Management         

Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019). 
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Figur 10: Vegetationens fördelning inom brandområdet Trängslet, 2018-07-22 10:22 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 

  



 

Figur 11: Karta över marktäckedata inom brandområdet Trängslet, 2018-07-24 10:06 UTC,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency Management         

Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur 12: Vegetationens fördelning inom brandområdet Trängslet, 2018-07-24 10:06 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 

  



 

Figur 13: Karta över marktäckedata inom brandområdet Trängslet, 2018-07-27 09:44 UTC,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency Management         

Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur 14: Vegetationens fördelning inom brandområdet Trängslet, 2018-07-27 09:44 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018).  
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Sammanfattning 
 
Denna L-rapport behandlar skogsbranden i Storbrättan med information från Skogsstyrelsen          
och Naturvårdsverket. Data som har sammanställts är vegetationsfördelningen inom        
brandområdet, vegetationsfördelningen i ett 160 000 ha område runt branden, fördelning         
strax innanför brandområdet samt strax utanför.  



Branden Storbrättan 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdet 
 

 
Figur 1: Karta över marktäckedata i brandområdet Storbrättan, harjedalens kommun,         

945 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) , (Skogsstyrelsen, 2018) och          

(Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 2: Vegetationens fördelning för branden i Storbrättan, baserat på underlag från            

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
  



Typisk vegetationsfördelning runt brandområdet 
 

 
Figur 3: Karta över marktäckedata i ett 160 000 ha stort område runt branden Storbrättan,              

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och         

(Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 4: Vegetationens fördelning inom ett 160 000 ha stort område runt branden            

Storbrättan, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
  



Vegetationsfördelning strax innanför brandområdet 
 

 
Figur 5: Karta över marktäckedata strax innanför brandområdet Storbrättan, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur 6: Vegetationens fördelning strax innanför brandområdet Storbrättan, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



Vegetationsfördelning strax utanför brandområdet 
 

 
Figur 7: Karta över marktäckedata strax utanför brandområdet Storbrättan, baserat på           

underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Skogsstyrelsen, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 

 
Figur 8: Vegetationens fördelning strax utanför brandområdet Storbrättan, baserat på          

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



Vegetationsfördelning i brandområdena vid olika tidpunkter under brandförloppet 
 

 
Figur 9: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40 UTC,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency Management         

Service, 2018)  och (Lantmäteriet, 2019).  
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Figur 10: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-17 10:40 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 

  



 

Figur 11: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-20 09:47          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur 12: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-20 09:47 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 

  



 

Figur 13: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-21 10:27          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 

 

  



 

Figur 14: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-21 10:27 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018). 

 
  



 
Figur 15: Karta över marktäckedata inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-27 09:44          

UTC, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019), (Copernicus Emergency         

Management Service, 2018) och (Lantmäteriet, 2019). 
 
  



 
Figur 16: Vegetationens fördelning inom brandområdet Storbrättan, 2018-07-27 09:44 UTC,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Copernicus Emergency Management          

Service, 2018).  
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Sammanfattning 
Nedan visas diagram över fördelningen av vegetation för de 26 bränder som är mindre än de                
sju största, men som dock är över 50 ha i storlek. Dessa bränder är geografiskt spridda över                
hela landet och varierar därmed mycket i vegetationsfördelning.  
  

 



De mindre bränder över 50 ha 
 
Vegetationsfördelningen inom brandområdena 
 
Nedan sammanställs cirkeldiagram, Figur 1-25, med vegetationsfördelningarna för alla de          
övriga 26 bränderna som harjade sommaren 2018. De är sorterade i storleksordningen med            
störst area först. 
 

 
Figur 1: Vegetationens fördelning för branden i Lima, Malung-Sälens kommun, 501 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019)  och (Skogsstyrelsen, 2018) . 
 

 
Figur 2: Vegetationens fördelning för branden i Brattsjö, Örnsköldsviks kommun, 468 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
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Figur 3: Vegetationens fördelning för branden i Äxingmyrkullen, Bräcke kommun, 423 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 4: Vegetationens fördelning för branden i Jokkmokk, 353 ha, baserat på underlag från             

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 5: Vegetationens fördelning för branden i Tovåsen, Ljusdals kommun, 344 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 6: Vegetationens fördelning för branden i Noppikoski, Rättviks kommun, 250 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 7: Vegetationens fördelning för branden i Pålgård, Ragunda kommun, 217 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 8: Vegetationens fördelning för branden i Ekshärad, hagfors kommun, 179 ha, baserat           

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 9: Vegetationens fördelning för branden i Stor-Tävjeåsen, Jämtlands län, 174 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 10: Vegetationens fördelning för branden i Björneborg, Kristinehamns kommun,          

163 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 11: Vegetationens fördelning för branden i Ryvålen, harjedalens kommun, 157 ha,          

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 12: Vegetationens fördelning för branden i Gällivare, 146 ha, baserat på underlag från             

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 13: Vegetationens fördelning för branden i Murjek, Gällivare kommun, 116 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 14: Vegetationens fördelning för branden i Möckelsjöberget, harnösands kommun,         

113 ha, baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 15: Vegetationens fördelning för branden i Kåbdalis, Jokkmokks kommun, 111 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 16: Vegetationens fördelning för branden i Norrmossaflon, Sollefteå kommun, 99 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 17: Vegetationens fördelning för branden i Degervattnet, Skellefteå kommun, 97 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 18: Vegetationens fördelning för branden i Strittjomvare, Arvidsjaur, 91 ha, baserat på            

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 19: Vegetationens fördelning för branden i Björkberg, Lycksele kommun, 88 ha,           

baserat på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 
Figur 20: Vegetationens fördelning för branden i Öje, Malung-Sälen kommun, 83 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 21: Vegetationens fördelning för branden i Kåtaträsk, Malå kommun, 77 ha, baserat            

på underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 
 

 
Figur 22: Vegetationens fördelning för branden i Pajala, 74 ha, baserat på underlag från             

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 23: Vegetationens fördelning för branden i Broddbo, Sala kommun, 63 ha, baserat på             

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 24: Vegetationens fördelning för branden i Lillögda, Åsele kommun, 62 ha, baserat på             

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 



 
Figur 25: Vegetationens fördelning för branden i Fredrika, Åsele kommun, 53 ha, baserat på             

underlag från (Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018). 

 

 
Figur 26: Vegetationens fördelning för branden i Överkalix, 51 ha, baserat på underlag från             

(Naturvårdsverket, 2019) och (Skogsstyrelsen, 2018).  
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Sammanfattning 
 
Följande rapport beskriver vädersituationen på formen Forest fire weather index (FWI) under            
tiden innan, under och efter skogsbränderna 2018. Själva innebörden av FWI redogörs och             
detta illustreras sedan på karta i 27 figurer.  

 



Bakgrund till Forest fire weather index (FWI) 
FWI-värden är beräknade på dygnsbasis och varje dygn har därför värden (MSB, u.å.) .             
Modellen är en delmodell av kanadeniska Canadian Forest Fire Dange Rating System            
(CFFDRS), och används flitigt runt om i världen för att uppskatta brandspridningsrisk            
(Wikipedia, 2018) . Modellen tar hänsyn till luftfuktigheten när den är som lägst,            
temperaturen när den är som högst, nederbörden under 24 timmar och maximala            
vindgenomsnittsvärdena (Wikipedia, 2018) .  
 
Metod för användning 
Alla FWI-data var givna koordinatvis jämt fördelat i hela Sverige. Genom att importera dessa              
data till nya tabeller i programvaran ArcMap kunde dessa data interpoleras genom metoden             
Nearest Neighbor. Denna metod gör att alla delar av kartan antar ett specifikt värde från den                
närmast liggande punkten och genom att sedan anpassa intervall av FWI-värden som            
motsvaras av olika färger av allvarlighet tydliga kartunderlag skapas för att visa på hur FWI               
varierade under de värsta branddagarna sommaren 2018.  
 
FWI på utvald period under sommaren 2018 
 
I Figur 1-27 redovisas FWI på karta för dagarna mellan den 10:e juli och 5:e augusti 2018.                 
De svartmarkerade område är de sex största bränderna.  
 

 
Figur 1: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-10, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 2: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-11, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 

Figur 3: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-12, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 4: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-13, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

 
Figur 5: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-14, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 6: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-15, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

 
Figur 7: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-16, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 8: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-17, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

 
Figur 9: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-18, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 10: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-19, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 11: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-20, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 12: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-21, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 13: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-22, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 14: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-23, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 15: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-24, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 16: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-25, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

 
Figur 17: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-26, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 18: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-27, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 19: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-28, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 20: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-29, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 21: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-30, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 22: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-07-31, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 23: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-08-01, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 24: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-08-02, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 25: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-08-03, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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Figur 26: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-08-04, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
 
 
 

Figur 27: Karta över brandområdena Forest fire weather index (FWI), 2018-08-05, baserat            
på underlag från (MSB, u.å.)  och (Lantmäteriet, 2019) . 
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