
LIFE Vänern NAT/SE/000132 

Gunnar Lagerkvist 

 

 

English description to annex 
 

Titel: Memo from fieldstudy - burnig of heather - march 27, 2014.  

 

Subtitle: A visit at project site “Rörö” in LIFE-project “Grace” 

 

Extent: 6 pages 

 

Contents: Background and conditions, burning for restoration, firebreakes, weather and 

winds, crews and equipment, execution of burning, after work, mature firing areas, grazing, 

procuration. 
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Minnesanteckning från studiebesök vid ljungbränning 140327 
 

Besök vid projektområdet Rörö inom LIFE Grace 

 

Deltagande: Jenny Sander, Kristina Norderup, Oscar Säwström, Björn Nilsson och Gunnar 

Lagerkvist 

 

Bakgrund och förutsättningar 

Efter att ha fått kontakt med Roy Andersson på Överön West AB under 2013 i samband med 

planering av ljungbränning på Vithall beslutade vi att göra ett studiebesök hos honom under 

våren 2014 för att lära oss mer om ljungbränning.  

 

Det aktuella ljungbränningsområdet var ca 6-8 ha stort och låg på Rörö i Göteborgs norra 

skärgård. Det var en långsmalt, bergsrygg med delvis flata hällmarker men med en mängd 

små skrevor och bergknallar.  

 

I området hade omfattande röjningar av träd, sly och buskar gjorts inför ljungbränningen 

vilket omfattat en betydligt större arbetsinsats än själva ljungbränningen. Högar av ris, kvistar 

m.m. hade bränts i området innan ljungbränningen. Vegetationen bestod numera främst av 

ljung och krypen. Ljungen var i huvudsak av förvuxen sort, antigen i mattor eller i stora tuvor. 

Krypenarna fyllde ofta upp större sprickor och kröp på flera platser uppför bergbranter och 

hällar. Inom bränningsområdet hade ett antal solitära lövträd, tallar och dungar sparats vid 

avverkningen. 

 

  
Karta – restaureringsområdet (grovt inritat) på Rörö, ca 6-8 ha. 

 

Restaureringsbränning 

Eftersom området inte hade varit bränt eller betat under en betydande tid (>25 år?) var den 

bevittnade bränningen snarare att betrakta som en restaureringsbränning än en ljungbränning. 

En mängd större träd och buskar hade avverkats i förväg och det fanns rikligt med utbredda 

krypenar i området. Vid en restaureringsbränning blir framförallt förarbetet betydligt större i 

form av röjning och eldning av högar, i förhållande till en ren ljungbränning. För att slippa 
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restaurera marken behöver den här typen av marker troligen brännas minst var 15:e år. 

Ljungen ska vara vedartad när man bränner. Betesdjur förmår sannolikt inte själva att hålla 

tillbaka ljung och enbuskar. 

 

 
Före restaureringen var området till stor del täckt av tät buskvegetation (foto utanför restaureringsområdet). 

 

Brandgator 

Bränningsområdet var väl förberett med brandgator utmed kanterna. Man hade delvis nyttjat 

naturliga barriärer i form av öppna hällmarker. I övrigt hade brandgator skapats genom att all 

vegetation rensats till en bredd som varierade mellan 1 och 5 meter. Brandgator hade skapats 

för att klara av att bränna ljungen vid olika vindriktningar. Således fanns en rejäl brandgata 

även i norra delen av området. I denna brandgata hade de även grävt en liten kanal som skulle 

kunna hållas fuktig och undvika att glöd kröp över till skogsmarken norr om brandgatan. 

 

 
Brandgata på hällmarken (öppna hällar har sammanknutits genom röjning av ljung och en). 

 

Väder och vindar 

Väderprognosen hade lovat nordostliga vindar ca 7-9 m/s och det var ungefär så det började. 

De utlovade regnmängden 0,1 mm visade sig däremot bli lite mer (ca 0,5 mm) vilket 

tillsammans med minskande vindar gjorde att eldningen under förmiddagen blev allt trögare. 

Roy sa efteråt att vädret var så ogynnsamt att han troligen inte hade tänt på om inte vi hade 

kommit för studiebesöket. Han sa samtidigt att han var ganska nöjd med resultatet. Men det 
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krävdes en hel del extra tändinsatser för att få den mosaikartade vegetationstäcket att brinna 

hyfsat.  

 

 

Manskap och utrustning 

Bränningsmanskapet bestod av 5 personer (exklusive oss 5) och det var nog ganska lagom för 

det här området. Tre personer sysslade kontinuerligt med tändning av vegetationen enligt 

nedanstående beskrivning. Övriga höll koll på brandgatorna och att elden inte spreds med 

gnistor söderut.  

 

För tändning användes gasolbrännare som var kopplade med ca 1 m slang till 20 L gasoltuber. 

Utrustningen bars i händerna vilket var ganska flexibelt men kanske inte så ergonomiskt i alla 

lägen. För släckning hade de tagit med en flytpump och slang, men när utrustningen 

strejkande beslutade man att skippa denna och förlita sig på att den fuktiga väderleken skulle 

minimera riskerna (vilket den också gjorde). Om det varit sol och någon sekundmeter till i 

vind kunde de enligt Roy inte ha eldat utan tillgång på vatten. De som bevakade 

yttergränserna av brandområdet var försedda med enruskor som efter att ha doppats i vatten 

skulle gnidas (ej slås) över brandhärdar som var i spridning. Det är också mycket effektivt att 

kväva elden genom att trampa ner den, så länge det är mindre eldhärdar. 

 

   
Björn med gasolbrännare.    Flytpumpen (som strejkade). 

 

Bränningsutförande 

Själva bränningen gick till så att tändningen började längst i söder (motvindständning) och att 

den sedan fortgick norrut, längs med båda kanterna av bränningsområdet. I takt med att 

bränningen fortgick längs med kanterna så skedde även påtändning inuti hästskon, så att elden 

därinne i viss mån kunde spridas i medvind (innan den stötte på redan brända områden). Vid 

själva tändningen instruerades vi att hålla koll på ev glistor som spreds söderut i terrängen, 

men vi upplevde aldrig att det var någon större fara med detta. Som följd av det dämpade 

förloppet (se avsnittet om väder ovan) var det heller aldrig några problem med att branden 

höll på att sprida sig över bandgatorna. Vid torrare väderlek hade vi troligen behövt hålla koll 

på även detta och eventuellt vattna dessa för att förhindra spridning.  
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Tändning i hästskoform i söder…  …och i norr 

 

Den första avbränningen av området tog ca 2,5 timme. Därefter var det som sagt en hel del 

arbete med att tända på fläckar som brunnit dåligt, vilket kan ha tagit ytterligare ett antal 

timmar.  

 

Efterarbete 

Utöver eftersläckningen är det i den här typen av restaureringsbränning nödvändigt att röja 

bort kvarstående grenar och pinnar av en. Enarna dödas effektivt av elden men ”skeletten” av 

dessa står kvar länge och kan ge oönskade esteteiska effekter samt försvåra för djuren att 

komma åt gräset. Därför måste man efterröja dessa, vilket är ett otacksamt arbete då klingan 

på röjsågen fort blir slö då den ska skära genom förkolnade veddelar. 

 

   
Kvarstående ”enskelett” och ”missade” fläckar. 

 

Äldre bränningsområden 

På Rörö, angränsande till det aktuella bränningsområdet, fanns även ett 2 år och ett 1 år 

gammalt bränningsområde. I området som var 2 år gammalt hade det skett en omfattande 

fröföryngring av ljung. Detta var inte så vanligt enligt Roy. Utöver ljungplantorna kunde man 

se att en hel del lövsly hade klarat sig och höll på att skjuta skott. 
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Ett år gammal bränningsyta….   … samt två år gammal. 

 

 
Fröföryngring av ljung och gräs (2 år efter bränning). 

 

Betesdrift 

Vid sidan om själva bränningen diskuterade vi hur betesdrift ska kunna ske i den här typen av 

marker. På Rörö har Roy bedrivit bete med ca 30 får och 10 islandshästar. Betesdjuren går 

över ca 100 ha vilket innebär ett förhållandevis extensivt bete. Roy verkar räkna med att 

behövs återkommande röjning och ljungbränning. 

 

Det framgick inte vilken ersättning Roy fick för betesdriften. Det hade i dagarna blivit klart 

att ersättningen för mosaikmark förlängts ett år vilket var mycket viktigt enligt Roy. 

Problemet med daglig tillsyn (enligt Roy kunde man få springa omkring i timmar och leta 

efter fåren) hade Roy löst genom någon form av uppgörelse med Länsstyrelsen. Det tycktes 

finnas en tyst överenskommelse om att daglig tillsyn inte var nödvändig. Roy tyckte att det 

var ett överdrivet krav.  

 

En viktig faktor för Roy i betesdriften var det faktum att han kunde sälja köttet direkt till kund 

som s.k. öbeteskött. Priset låg strax under 100 kr/kg för helt eller halvt djur. För lönsamhet 

skulle det behöva ligga på 110-120 kr/kg enligt Roy. 

 

Betesstängslen i området var utformade med i huvudsak metallstolpar och 5 trådar 

(metalltråd). Vid in- och utgångar fanns självstängande grindar (grinden lutande inåt mot 

grindstolparna). 
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Betesstängsel och självstängande grind på Rörö. 

 

Upphandling 

Precis som många andra entreprenörer är Roy skeptisk till upphandlingar av så komplexa 

skötselinsatser som ljungbränning och det är ju bara att hålla med om att det är svårt att 

handla upp sådant. Problemet enligt Roy är att det krävs flexibilitet och helhetssyn vid den 

hör typen av upphandlingar och det tappar man när man ska handla upp enstaka objekt och år. 

Det starka väderberoendet gör också att det blir problem då det egentligen aldrig går att 

garantera när en bränning kan göras och vilket resultat man erhåller av bränningen. 

 


