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Restaureringsplan – Värmlandsskärgården 
 

 
 

    
Gran växer in bland tallarna och skapar en mörkare miljö (Harvelsön). 

 

Revideringshistorik 

Datum Namn Åtgärd 

2016-02-12 Oscar Säwström Första version 

   

 

Natura 200-kod och namn: SE0610006 Värmlandsskärgården  

Projektområde: 3 

Kommun: Grums kommun & Säffle kommun 

Skyddsstatus: Natura 2000 SPA/SCI 

Markägare: 
Naturvårdsverket: Knipöarna 1:1 (Harvelsön), Bärön 1:1 

Målnaturtyper: 9010 Taiga 

Planerade åtgärder inom LIFE+ Vänern: 

 C3 – Naturvårdsbränning 

 D1 – Uppföljning av projektåtgärder 

 E1 – Informationsskyltar  

Se även: Restaureringsplan för fågelskär samt restaureringsplan för 

boplattformar. 
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Beskrivning av objekt 
Värmlandsskärgården är ett stort område som består av åtta mindre områden 

längs med hela den norra kusten av Vänern. I området ryms omkring 1000 

öar. I Vänern finns Sveriges största sötvattensskärgård, med karaktäristiska 

stenstränder med vindpinade tallar och stenhällar täcka med lavar. I mer 

skyddade områden på de större öarna växer frodig vegetation och lövskogar. 

I de inre delarna av skärgården finns inslag av sandstränder, 

grundavassbäddar och strandängar. På många öar som ligger i de inre 

delarna har tidigare ytor brukats som betesmarker och åkrar, de flesta av 

dessa håller nu på att växa igen med bl.a. en, asp och ljung. 

 

Området hyser ett rikt fågelliv, speciellt under häckning- och 

flyttsäsongerna. Arter som oftast förknippas med havsmiljöer påträffas här 

jämsides med insjöarter. Exempel på några arter är olika typer av tärnor så 

som fisktärna, silvertärna och skräntärna. Även havsörn, fiskgjuse och 

storlom finns i området.  

 

Harvelsön ligger på östra sidan av Värmlandsnäs vid inloppet till 

Kyrkebysjön och Liljedal, relativt nära fastlandet. Ön är till stor del klädd i 

tallskog och blandskog. Bärön ligger i västra delen av Segersta skärgård och 

kantar infarten till Åsfjorden och Grums (se översiktskarta figur 1).  

 

 

Harvelsön 

Skogen på Harvelsön bedöms inte ha tillräckliga naturvärden idag för att 

klassas som 9010 Taiga eftersom skogen inte har den ålder eller de strukturer 

som krävs. Den har dock potential som utvecklingsmark. En 

naturvårdsbränning bedöms öka beståndets naturvärden genom att glesa ur 

beståndet, skapa stående och liggande död tallved samt skada en del tallar 

som på sikt kan bli solbelysta gammeltallar av god kvalitet för t.ex. 

reliktbock. En bränning dödar också en del granar vilket snabbt ökar 

mängden död ved. 

 

Skogen på Harvelsön kan delas in i två delområden. I den centrala delen av 

ön och den norra delen finns hällmarkstallskog. Här sluttar berget brant ner 

mot stranden. Längs den södra stranden dominerar istället gran, och här är 

det inte lika brant ner mot stranden. Boniteten verkar vara god med 

högvuxna granar och det finns inslag av framförallt björk, men även asp och 

al. Bävern har dock fällt de flesta av asparna och har en hydda på västra 

stranden.  

 

Bärön 

Skogen på Bärön bedöms bitvis redan idag ha tillräckliga naturvärden för att 

räknas till naturtypen 9010 Taiga, framförallt yttre zonen mot väster, söder 

och öster där hällmarkstallskogar breder ut sig. Den är dock inte i fullgod 

status, eftersom det i viss mån saknas gamla träd och död ved. Öns inre delar 

består av en mosaik av kalhyggen med snabbt tätnande lövsly, fuktigare 

partier med alkärr och björkdungar, tallbeväxta småmyrar och områden med 

barrblandskog. En naturvårdsbränning i hällmarkstallskogarna och 
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barrblandskogarna bedöms öka mängden död ved, gynna tall framför gran 

samt öka solinstrålningen.  

 

Bränningsområdet på Bärön måste besökas i fält för detaljplanering och 

avgränsning innan bränning sker. I dagsläget är tre områden utritade (se 

områdeskarta bilaga 2) som potentiella bränningsobjekt, men de kan komma 

att bytas mot andra områden som visar sig vara mer lämpliga vid fältbesök. 

Totalt ska ca 2 ha brännas på Bärön. 

 
Figur 1. Översiktskarta över den del av Värmlandsskärgården där 

Harvelsön och Bärön ligger. 

Syfte med åtgärd 
Bränningen sker i syfte att öka arealen och förbättra status för habitatet 9010 

Taiga. Se förväntade resultat nedan för längre beskrivning och areal.  

Beskrivning av åtgärd 
 
C3 – Naturvårdsbränning 
Bränningen sker under sommaren när markvegetationen är torr nog att 

brinna med en tillräcklig intensitet. Tändningsområdet anpassas efter 

rådande väderförhållanden. Målet är att döda granar och att glesa ut 

tallbeståndet något, samt att skapa död ved av god kvalitet. Minst 60 % av de 

äldre tallarna ska överleva. En skadad tall producerar mer kåda vilket ofta 

ökar deras funktionsperiod, både som levande och dött träd.  

 

Harvelsön: 2,65 ha 

Bärön: ca 2 ha (Detaljplanering för bränningsområdet är inte gjord) 
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E1 – Skyltning 
Tillfälliga skyltar kommer att sättas upp för att informera om projektet. Det 

ska även upp en permanent skylt om naturvårdsbränning upp på båda 

bränningsöarna.  

 
D1 – Uppföljning av projektets effekter 
Fotografering av områdena kommer utföras före och efter, vid fasta 

fotopunkter. Uppföljning av bränning, enligt Naturvårdsverkets manual, 

kommer att ske före, under och efter åtgärderna. Tillvägagångssättet vid 

bränningarna kommer också att dokumenteras.  

Förväntade resultat 
 

9010 – Taiga 

Taiga förekommer i hela landet och består av ett brett spektrum av olika 

typer av barrskogar och triviallövskogar. Skogarna kan växa på torra – blöta 

marker och fältvegetationen varierar mellan olika områden med olika 

fuktighet och näringsrikedom. I sydligaste länen inom kontinental 

biogeografisk region finns dock endast få förekomster.  

 

Bränningen förväntas gynna tallskog framför gran och skapa en mer 

ljusöppen miljö. Mängden både stående och liggande död ved förväntas öka 

och skapa bra förutsättningar för insektsliv och fågelliv. 

 

Yta: ca 4,6 ha 

Tidsplan 
2014: Planering. 

2015: Uppföljning innan åtgärder Harvelsön. Bränning genomförs på 

Harvelsön. Uppföljning efter åtgärder. 

2016: Planering Bärön. Uppföljning innan åtgärder Bärön. Informationsskylt 

naturvårdbränning. 

2017: Bränning genomförs på Bärön. Uppföljning efter åtgärder. 

2018: Reservår för bränning på Bärön om inte lämpliga förhållanden infinner 

sig under 2017. 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Områdeskarta Bärön (Översikt Segersta skärgård samt detaljkarta) 

Bilaga 2: Områdeskarta Harvelsön 
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Bilaga 1. Bärön, översikt Segersta skärgård samt detaljkarta nederst. 
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Bilaga 2. Harvelsön 

 
 


