
Naturvårdsbränning sommaren 2021 på Älvdalens Besparingsskog 

Norr om sjön Uppdjusen i Älvdalen utförde Älvdalens Besparingsskog sommaren 2021 två 

naturvårdsbränningar på sina marker med stöd från Skogens miljövärden inom 

landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). 

 

Den utförda åtgärden bidrar till miljömålet Levande skogar.  

Beskrivningen av miljömålet Levande skogar lyder: ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 

produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 

och sociala värden värnas.”  

 

 

Målet med bränningen. 

Målet/syftet med naturvårdsbränningarna är att fortsätta utveckla och öka naturvärdena och den 

biologiska mångfalden i ett område som historiskt är påverkade och anpassade för återkommande 

skogsbränder.  

Målbild 

Målbilden är efter branden en skog som bär tydliga spår efter brand med lika hårt brända träd, både 

stående och liggande och en del träd som har dött av branden. Olika hårt brända träd ger varierade 

kådflöden på olika trädindivider. Tanken är också att en rad insektsarter och vissa kärlväxter ska 

gynnas av branden och att det blir uppslag av löv i luckor som skapar variation och en större 

mångfald.  

Naturvårdsbränning på två områden. 

Oradtjärn 11,2 ha. 

Området består av 4 delområden. Den största delen domineras äldre tallskog som har spår efter 

tidigare bränder och är klassad som Naturvärdeslokal. De övriga ytorna består av första gallringsskog 

i 40-årsålder. Här är syftet att påbörja en brandsuccession och skapa ett område som kommer att 

utvecklas mot ett naturvårdsbestånd. Att t.ex. skapa brandljud via brand är lättare i yngre skogar som 

inte har hunnit få riktigt så tjock bark på träden.  



 
 

Uppdjus-Långtjärn 6,4 ha 

Området består av 3 delområden. Alla delområden består av äldre brandpräglad tallskog. 

Syftet här är att fortsätta med de återkommande skogsbränderna som under lång tid har varit det 

naturliga för skogarna i den här delen av landet. Också det här området är klassad som 

Naturvärdeslokal. 

 

Både områdena som brändes den 2021-07-22 är nu målklassade till NS (Naturvård Skötsel). De vill 

säga att det primära målet med skogsskötseln är naturvård och det ska ske via skötsel av bestånden. 

Skötseln består i återkommande naturvårds bränningar. Så i beståndsregistret står det nu att nästa 

åtgärd är en ny naturvårdsbränning om 30 år (2051).  

 

 



 

 
 

  



 

Bilder från naturvårdsbränningarna 2021 på Älvdalens Besparingskog  

Uppdjus-Långtjärn 2021-07-22. 

 

  
Uppdjus-Långtjärn 2021-07-22.  

 



 

 
Oradtjärn 2021-09-07. 

 

 

 
Oradtjärn 2021-09-07. 1,5 mån efter branden bygger myrorna nytt. 


