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Skogsbrand för ökad biologisk mångfald
I Ekopark Käringberget, mellan Umeå och Åsele i Västerbotten, har Sveaskog genomfört en
naturvårdsbränning för ökad biologisk mångfald. Den brända och sotiga marken ska gynna och
öka artrikedomen.  

Bränd ved, torrakor, senvuxna träd och tjärved ger unika vedstrukturer som är viktiga för en lång rad insekter, svampar, mossor, lavar och fåglar.

– En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område och görs för att gynna höga naturvärden samt skapa en
variation i skogen. Den brända marken, sotiga och nerbrunna träd skapar substrat för en stor mängd olika arter som enbart trivs i dessa
förhållanden, säger Daniella Andersson, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Tidigare var skogsbränder ett naturligt inslag i de flesta barrskogar och en lång rad arter är anpassade till brand. För 150 år sedan brann i
genomsnitt cirka 1 procent av skogsarealen i Sverige årligen. Idag brinner endast cirka 0,016 procent av skogen - en stor ekologisk
förändring på kort tid. När branden uteblir eller om det brinner för sällan förändras skogarna och flera arter som är beroende av brand,
brända träd och gamla tallar får svårt att överleva. Många skogar bär fortfarande spår av bränder men de ekologiska värdena försvinner
snabbt när dessa skogar avverkas. I Ekopark Käringberget har Sveaskog nyligen genomfört en bränning på cirka 8,5 hektar.

– Vi vill genomföra naturvårsbränningar med jämna mellanrum. Det finns många arter, däribland insekter, som är beroende av den variation
av substrat som en naturvårdsbränning skapar. De kan nyttja ett område under en begränsad tid och behöver sedan hitta ett nytt område
som inte ligger alltför långt bort, säger Daniella Andersson.

– Det vi gör nu ser vi inte resultatet av förrän om 25 till 30 år. Allt vi gör är för kommande generationer, våra barn och barnbarn. Att få vara
med och skapa förutsättningar för fler och mer rödlistade arter att hitta hit till Västerbotten igen känns väldigt bra, säger Daniella
Andersson.

Ekopark Käringberget omfattar totalt 14 000 hektar och bjuder på ett mycket varierande skogslandskap, där höga berg möter älv och
myrvidder. Djurlivet i ekoparken är rikt. Här bygger bävern sina dammar och de grova gamla tallarna är utmärkta boträd för kungsörn och
andra rovfåglar. Orre, gråspett och mindre hackspett är bara några av alla fåglar som trivs i de gamla lövskogarna.

För den friluftsintresserade finns här fina bär- och svampmarker, fiske i både strömmande vatten och sjöar samt jakt på småvilt. Det finns
också många stigar med rastplatser och vackra utsiktsplatser, vilket ger tillfälle att uppleva den storslagna naturen.
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SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och
andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och
antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se


