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Yngre brandfält

Kännetecken
Utmärkande för det yngre brandfältet är stående och liggande trädstammar samt svedd mark.
målbild för god hänsyn (alla naturvärden måste inte vara uppfyllda)

• Bränd skog har ett högt miljövärde och kan oftast klassas som nyckelbiotoper. Mindre
partier av skog enligt beskrivningen ovan bör alltid lämnas som hänsynsytor. Större
brända områden ”brandfält” bör ges någon form av skydd, formellt eller frivilligt, både
för att värna nutida värden och utveckla framtida värden exempelvis lövbrännor. Extra
hög prioritet för skydd bör områden med synlig brandhistorik ha.
naturvärden

• Rikligt inslag av branddödade träd och lågor.
• Tydligt inslag av brända björkar, även klena.

hänsynskrävande biotoper

hänsynskrävande biotoper

Primärt gynnas en rad insektsarter och vissa kärlväxter. Bland insekterna kan nämnas sotsvart praktbagge,
slät tallkapuschongbagge och raggbock. Den flora som
gynnas hör främst till arter vars frö finns i en platsbunden fröbank,.t.ex svedjenäva. I den konkurrensfria
miljön etableras tidigt växter vars frö sprids med vinden upphängda i ”fallskärmar” ex dynört, korsört, sälg
m.fl. Nybrända träd lockar direkt hackspettarter som
exempelvis spillkråka och tretåig hackspett. Svampfloran kan på nybrända marker vara rik och på brända
björkar kan den svarta, bollrunda skiktdynsvampen ses.
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Beskrivning
Här avses träd eller områden som i sen tid varit utsatta
för brand. Mark och/eller träd har tydliga spår efter
brand, exempelvis i form av markblottor, bränd ved
och kådflöden. Sotsvarta stammar sätter sin prägel
på kvarvarande skog. Beroende på brandens intensitet och tiden efter branden förekommer ett inslag av
branddödade träd. Efter brand på mager mark uppstår
till slut en tallföryngring, i vissa fall med inslag av asp
och sälg. På goda, näringsrika marker är oftast lövföryngringen riklig och här kan på sikt en s.k. lövbränna
bildas. Brända träd och s.k. brandfält är attraktiv
främst för vissa insekter, men även för svampar och
fåglar ex hackspettar. På vissa marker kan en rik och
rar kärlväxtflora uppstå under en tid.

Mosippa är en av de primärt gynnade kärlväxterna
efter en brand.

Tretåig hackspett, tidig besökare på färska brandfält.
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Ett brandfält med tydlig brandhistorik.

På brända björkar kan den svarta, bollrunda skiktdynsvampen ses.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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