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Not a catastrophe – On nature interpretation in protected burnt forest areas in western taiga 
Edith Bremer 

Abstract 
Fire is a vital part of the taiga ecosystems and as the amount of prescribed fires increases, it 
is also likely that public awareness and interest in fire increases and thereby also the need for 
nature interpreters who can perform guided tours in these areas. This report aims to provide 
guidance for nature interpreters as to what information they should convey while guiding 
groups of people in taiga forests where fire has occurred. The methods used to study this 
were: 1) Interviews with conservationists who work with forest fire in some way on what 
information they think is important to convey and 2) a web survey in which respondents 
answered questions about their knowledge and feelings about forest fire. Based on the results 
of the interviews it is concluded that the focus of the guided tour should be on explaining fire 
as a natural phenomenon of the taiga and its role in the dynamics of the taiga. Based on the 
result of the web survey it is also concluded that the guide should bear in mind that though 
the participants of the tour may well be aware that fire is beneficial for the taiga they may not 
know how and why that is, nor what happens if the taiga does not burn, and some effort 
should thus be put into explaining those mechanisms. 
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Svensk abstract 
Eld är en livsviktig del i taigans ekosystem och medan mängden genomförda 
naturvårdsbränder ökar är det också rimligt att tro att allmänhetens medvetenhet och 
intresse för brand ökar. Därigenom kan också behovet av guidade turer i brandområden öka. 
Målet med denna rapport är att ge vägledning till guider om vilken information som bör 
förmedlas under guidade turer i brandområden. Metoderna för att studera detta var: 1) 
intervjuer med naturvårdare som på något sätt jobbar med brand och 2) en webbenkät där 
respondenter svarar på frågor om deras kunskap om, och inställning till, brand. Baserat på 
resultaten från intervjuerna dras slutsatsen att fokus i de guidade turerna bör ligga på att 
förmedla att brand är ett naturligt fenomen och vilken roll branden har i taigans dynamik. 
Baserat på resultatet från webbenkäten dras också slutsatsen att även om deltagarna i turen 
mycket väl kan vara medvetna om brandens positiva effekter på skogen så vet de kanske inte 
varför och hur, eller vad som händer om taigan inte brinner. Därför bör kraft även läggas på 
att förklara dessa mekanismer. 
 
Nyckelord: skogsbrand, naturvård, naturvårdsbränning, naturguidning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

Förord 
Sommaren 2017 praktiserade jag vid bemanningen av huvudentrén i Tivedens nationalpark 
och under 2018 kommer jag att återvända dit för att sommarjobba. Ett av målen i 
nationalparkens naturvägledningsplan är att ”förmedla brandens betydelse för skogens 
biologiska värden”. Jag är själv extra intresserad av brand och vill gärna att fler ska få lära sig 
om dess roll i ekosystemen. Min förhoppning är därför att det här arbetet ska bli till nytta för 
guider både på min arbetsplats i Tivedens nationalpark och på andra platser runt om i 
landet. 
 
För den som vill använda detta arbete som en vägledning för att guida i brandområden 
rekommenderar jag även att man läser Naturvårdsverkets och Life Taigas information om 
brand och naturvårdsbränning. Särskilt Naturvårdsverkets vägledning för bränning har ett 
mycket bra avsnitt om brandekologi (Nilsson 2005). För den som vill fördjupa sig ännu mer 
kan referenslistan i denna rapport vara till hjälp. 
 
Stort tack till alla som svarat på enkäten, till de naturvårdare som jag fick förmånen att 
intervjua, till Daniel Gustafson på Länsstyrelsen i Örebro, till min handledare Stig-Olof Holm 
och till alla andra som på olika sätt hjälpt och stöttat mig i detta arbete! 
 
Omslagsbild: Naturvårdsbränning vid Römyren, Örebro län, 2018. 
Foto: Edith Bremer.
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1 Inledning 
 
1.1 Brandens roll i skogens ekosystem 
Störningar från brand, insektsangrepp och vind har format de boreala skogarnas biologiska 
mångfald genom årtusenden. De har skapat ett biom med stor variation i landskapet och med arter 
som är extra tåliga mot fragmentering och förändringar i habitat, som har en stor genetisk 
variation inom arten och som är mycket resilienta mot störningar jämfört med arter i andra 
ekosystem. Brand har varit en essentiell del av dynamiken i hela den cirkumpolära boreala skogen, 
från beståndsutbytande kronbränder som varit vanliga i Nordamerika till stora, långsamma 
markbränder som varit vanligare i Eurasien (Gauthier et al. 2015). Västlig taiga kallas den boreala-
boreonemorala naturtyp som omfattar större delen av det svenska skogslandskapet. Brist på 
störningsdynamik i dessa skogar blir ett problem för de arter som är anpassade för att bara leva i 
något av de successionsstadier som följer på störningarna (Naturvårdsverket 2012). 
 
Enligt Naturvårdsverket finns omkring 2000 arter i Sverige som på något sätt gynnas av brand. De 
kan gynnas av en eller flera förändringar som sker i skogen under och efter brand till exempel 
minskad konkurrens eller ökad tillgång på näring, blottad mineraljord eller död ved. Utav de 
brandgynnade arterna är ungefär 100 direkt beroende av brand, så kallade pyrofiler. De mest 
artrika pyrofila grupperna är svampar och insekter. För att dessa arter ska överleva krävs det att 
det brinner tillräckligt ofta inom en region där arterna finns etablerade (Nilsson 2005, 
Naturvårdsverket 2018). Några exempel på brandgynnade arter ges i Figur 1a-f. 
 
Zackrisson (1977) beskriver hur tallar (Pinus sylvestris) har en mycket hög förmåga att överleva 
och återhämta sig efter brand jämfört med gran (Picea abies) och andra inhemska trädarter. Tallen 
har tjock bark och högt placerad krona och deras kambium, det livsviktiga tillväxtlagret mellan 
bark och ved, kan i stor utsträckning återhämta sig efter brandskador. Lager av kol blir dock kvar i 
såret, som kallas brandljud och som har övervallats av ny bark. Kollagren kan sedan användas för 
att datera bränder genom att räkna årsringarna i veden och få fram en så kallad dendrokronologi. 
Dessutom är tallen bra på att stå emot de angrepp från svampar och insekter som dras till 
brandskadad ved. Granar har inte alls samma tålighet och där kan hela kronan förstöras och trädet 
därigenom dö även av små markbränder. Regelbundna bränder ger en glesare skog än vad som är 
vanligt idag och en större mångfald i vegetationen. Exakt hur successionen, det vill säga vilka arter 
som avlöser varandra på platsen efter branden, ser ut varierar beroende på var i landet man 
befinner sig, vilken typ av brand det var, vilka arter som finns runt omkring och en mängd andra 
aspekter. Ingen brand, och ingen brandsuccession, är den andra lik (Zackrisson 1977). 
 
Fram tills för 150 år sedan brann i genomsnitt 1% av den svenska skogsarealen årligen (Nilsson 
2005). Beroende på faktorer såsom lokal hydrologi, topografi och mänsklig påverkan har 
brandfrekvensen varierats. I ett område i Västerbotten gjorde mänsklig användning av brand för 
att förbättra bete och odling att andelen skog som brann årligen ökade från 0,8 % före 1650 till 2,8 
% i mitten av 1800-talet (Niklasson och Granström 2000). Skillnaden mellan norra och södra 
Sverige är tydlig. I området där Tivedens nationalpark ligger har ett brandintervall på 20 år varit 
normen (Niklasson et al. 2000) medan det kring Vindelälven legat kring 80 år (Zackrisson 1977).  
 
Idag ser situationen annorlunda ut över hela landet. Om man räknar bort den onormalt stora 
branden i Västmanland 2014 så brann i genomsnitt bara 0,006% av den svenska skogen per år 
mellan åren 2011 och 2015. 65% av bränderna var kontrollerade och utgjordes i sin tur till 58 % av 
hyggesbränningar (Ramberg et al 2017). Samma nedgång har dock inte skett i hela den boreala 
zonen. I stora delar av detta cirkumpolära område är det inte ovanligt att mellan 1 och 2 % av 
skogen brinner varje år och i vissa torra delar av Asien brinner så mycket som 5 % varje år. Totalt 
sett spås också bränderna öka till ännu högre frekvenser när klimatförändringarna gör delar av 
området varmare och torrare (Gauthier et al. 2015).  
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Figur 1. a) Fruktkropparna på skålsvampen stybbskål (Geopyxis carbonaria) uppträder på bränd mark främst i barrskog 
(Artdatabanken 2015). Fotograferad våren efter brand i Tivedens nationalpark 2017. Foto: Edith Bremer. 
b) Lungmossa (Marchantia polymorpha) växer på blottad mineraljord och trivs extra bra på nyligen bränd mark 
(Encyclopedia of Life u.å.). Fotograferad våren efter brand i Tivedens nationalpark 2017. Foto: Edith Bremer. 
c) Vedsvampen brandskiktdyna (Daldinia loculata) bildar svarta knölar på brandskadade björkar och blir i sin tur hem 
åt flera brandberoende insekter (Life Taiga u.å.a). Här fotograferad på Gotland av Oskar Gran (creative commons). 
d) Brandnäva (Geranium lanuginosum) till vänster och svedjenäva (Geranium bohemicum) till höger. Dessa arters frön 
behöver värmas till 40 – 50 grader innan de kan gro (Life Taiga u.å.a). Foto: Arne Anderberg, Den virtuella floran. 
e) Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) gynnas liksom alla hackspettar av den stora mängd insekter som finns att äta 
efter brand (Life Taiga u.å.a). Här fotograferad i Västergötland av Stefan Berndtsson (creative commons). 
f) Grov tallkapuschongbagge (Stephanopachys substriatus) och dess larver gnager på gränsen mellan levande och död 
ved i brandskadade träd. Bristen på bränd skog gör att den idag är undanträngd till Norrbotten från att ha förekommit i 
hela Sverige från Småland och norrut (Life Taiga u.å.a). Foto: Sarah McCaffrey, Museum Victoria (creative commons). 

 
1.2 Naturvårdsbränning 
Att olika störningar har en viktig roll i alla typer av ekosystem förstod ekologer först under 70-talet 
(Kuuluvainen 2002). Brand är en av de allra viktigaste av dessa störningar. Eftersom den genom 
effektiv släckning försvunnit nästan helt från den svenska skogen sedan 1800-talets mitt växte 
insikten fram att branden behövde återintroduceras (Kuuluvainen 2002, Nilsson 2005, Niklasson 
och Granström 2000). Med förebild från USA genomfördes de första naturvårdsbränningarna i 
Sverige på 1990-talet. Från Naturvårdsverkets sida fanns däremot ingen vägledning publicerad för 
var och hur naturvårdsbränningar skulle genomföras förrän 2005 (Nilsson 2005). Redan tidigare 
under 1900-talet och även i nutid har hyggesbränning varit vanligt förekommande men utan 
samma positiva effekter eftersom det knappt blir något kvar av den döda eller döende ved som 
många pyrofila arter är starkt knutna till (Nilsson 2005, Ramberg et al. 2017). 
 
En naturvårdsbränning kan inte bli exakt samma sak som en naturlig brand. Att bestämma var och 
hur det passar att bränna är svårt eftersom eldens effekt på ekosystemet bestäms av en mängd 
variabler såsom brandens intensitet, hur djupt ner i jorden den når, vilken tid på året det brinner 
och hur länge sedan det var som det brann senast. På landskapsnivå spelar även eldens storlek och 
närhet till andra brandområden in för ekologin. Dessa olika variabler samspelar och påverkar 
varandra på ett komplicerat sätt och de påverkas också av bland annat väder, topografi och 
vegetationstyp. Vid naturvårdsbränning försöker man efterlikna det naturliga brandmönstret på 
platsen, brandregimen, men det är inte alltid lätt att tolka vad den naturliga brandregimen är 
(Granström 2001). 
 
 
 

a) b) 

c) d) e) 

f) 
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Västlig taiga är en naturtyp särskilt prioriterad inom Natura 2000 och i habitatdirektivet lyfts 
naturvårdsbränning fram som en viktig skötselmetod för dessa områden (Naturvårdsverket 2012). 
Sedan 2015 arbetar 14 länsstyrelser inom EU-projektet Life-taiga med att genomföra 
naturvårdsbränningar i Natura 2000-områden av naturtypen västlig taiga. På projektets hemsida 
kan man läsa om hur naturvårdsbränning går till (Life Taiga u.å.b). Det finns också mer detaljerad 
information i Naturvårdsverkets vägledning (Nilsson 2005). 
 
1.3 Naturvägledning om brand 
Naturvägledande material och informationsmaterial om brand i form av t.ex. broschyrer och 
webbinformation är främst inriktat på att brand förekommer naturligt, hur ofta det har brunnit 
förr och hur lite det brinner idag, vad som händer om det inte brinner, hur man hittar spår från 
brand, att många arter gynnas eller är beroende både direkt och indirekt, att ge exempel på 
brandgynnade arter och vad deras anpassningar består i. I ungefär lika stor utsträckning 
behandlas också att vildbränder släcks, syftet med att naturvårdsbränna, säkerheten kring 
naturvårdsbränning både för natur och civilisation och att naturvårdsbränningar är starkt 
kontrollerade (Naturvårdsverket 2008, Life Taiga u.å.b, Sveriges nationalparker u.å., 
Länsstyrelsen i Örebro län 2017). 
 
Tiden efter den stora branden i Västmanland 2014 är ett exempel på att allmänheten kan visa ett 
stort intresse för branddrabbade områden och för guidningar i dessa områden (Jackson 2017). 
Även om de flesta svenska bränder inte kommer i närheten av den brandens storlek och de flesta 
bränder dessutom är kontrollerade så kan detta peka på att i takt med att fler naturvårdsbränder 
genomförs så kan även efterfrågan på guidning i brandområden komma att öka. 
 
I allt högre grad kan alltså även turismnäringen komma att arbeta med brand. Att naturvården är 
positiva till detta märks bland annat på naturvägledningsplanen för Tivedens nationalpark, där det 
står att naturvägledningen i parken ska förmedla brandens betydelse för skogens biologi 
(Gustafsonoch Karlsson 2017). Vad specifikt är det naturvården vill att allmänheten ska få veta? 
Vad har potentiella besökare till dessa områden för kunskap redan nu? Det ska den här studien 
försöka ta reda på och utifrån det försöka utreda vad en guide bör berätta om vid guidningar i 
brandområden. 
 

1.4 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Syftet med denna rapport är att den ska kunna fungera som en brygga mellan naturvårdens arbete 
och allmänheten via naturguider som ska kunna använda rapporten när de planerar guidningar i 
brandområden. Vad sådana guidningar bör innehålla undersöks utifrån följande frågeställningar: 
 
1. Vad anser aktörer inom den professionella naturvården är viktigast att förmedla vid 
naturguidning i brandområden? 
 
2. Vad har potentiella besökare för kunskap om brandens betydelse i skogliga ekosystem och vad 
är deras inställning till skogsbrand som fenomen? 
 
3. Vilken information bör en naturguide förmedla till besökare i brandområden i skyddad natur i 
västlig taiga utifrån en sammanvägning av resultaten på frågeställning 1 och 2? 
 
Arbetet avgränsas till att behandla naturguidning i områden med ett starkt skydd (naturreservat 
eller nationalpark), som är av naturtypen västlig taiga och där såväl brandskador på träd som 
vegetationssammansättning tydligt indikerar tidigare bränder. Med naturguidning menas här alla 
typer av personlig naturvägledning då en guide tar med sig en grupp ut i ett naturområde och 
berättar om det. 
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2 Material och metoder 
För bakgrunden till arbetet användes litteraturstudier främst av peer-review-artiklar och material 
från myndigheter. 
 
För att svara på den första frågeställningen intervjuades sex personer som på något sätt arbetar 
med naturvård och brand. Informanterna beskrivs i avsnitt 2.1 och frågan som ställdes till dem 
var: vad tycker du är viktigast att en guide berättar vid guidning i brandområden? Resten av 
intervjun bestod av följdfrågor. 
 
För att svara på den andra frågeställningen konstruerades en webbenkät i verktyget Textalk 
Websurvey. Både en svensk och en engelsk version konstruerades och genomfördes sedan mellan 
2018-04-03 och 2018-04-30. Enkäten bestod av 17 frågor där fråga 1 – 8 behandlade vilka 
respondenterna var och vilka intressen de hade, fråga 9 – 14 deras känslor och åsikter kring brand 
och fråga 15 – 17 deras kunskaper om brand. Enkäten spreds på sociala medier, främst på facebook 
men även på instagram. På facebook skapades ett evenemang där alla deltagare uppmanades bjuda 
in sina facebookvänner. Enkäten spreds även i facebookgrupper inriktade på svensk natur och 
resor/upplevelser i Sverige. Hur facebookevenemanget såg ut syns i bilaga 1. Utdrag från Textalk 
Websurvey, med enkätens frågor och svar, finns i bilaga 2. 
 
Den tredje frågeställningar besvaras genom sammanvägning och analys av resultaten på de två 
första frågeställningarna. 
 
De foton på brandgynnade arter som används i avsnitt 1.1.1 omfattas av creative commons-
licensering och får spridas så länge fotografens namn anges. 
 
2.1 Informanterna 
Nedan följer en presentation av informanterna i intervjuundersökningen. Samtliga är biologer som 
på något sätt arbetar med arbete som berör naturvård och flera av dem har även erfarenhet av att 
guida i brandpräglad taiga. 
 
2.1.1 Åsa Forsberg och Kjell Store 
Åsa och Kjell arbetar på Länsstyrelsen i Örebro med skötsel och bildande av naturreservat. De 
arbetar också med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga och genom det är de också 
vana att svara på allmänhetens frågor om brand och naturvårdsbränning. 
 
2.1.2 Daniel Gustafsson 
Daniel arbetar på Länsstyrelsen i Örebro med naturinformation och uppföljning av skyddad natur. 
Han är också projektledare för utvidgningen och ombyggnaden av Tivedens nationalpark. 
 
2.1.3 Peder Curman 
Peder arbetar som naturvägledare på Naturum Nationalparkernas hus i Tyresta nationalpark. Han 
har guidat i nationalparkens brandområde sedan branden 1999. 
 
2.1.4 Gisela Norberg 
Gisela arbetar på Naturvårdsverket med nationalparkers bildande, föreskrifter, utvidgningar och 
skötselplaner. På senaste tiden har hennes arbete till stor del handlat om att få in brand som 
naturvårdsåtgärd i skötselplanerna. 
 
2.1.5 Frédéric Forsmark 
Frédéric arbetar på Länsstyrelsen i Norrbotten. Förutom att jobba med skogsskydd och 
skogsinventeringar så genomför han också guidningar vilka ibland berör brandområden. 
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3 Resultat 
 
3.1 Åsa Forsberg och Kjell Store – Länsstyrelsen i Örebro, Life Taiga 
Det viktigaste i situationer där information om brand och naturvårdsbränning förmedlas är enligt 
Åsa och Kjell att trycka på att eld i skog är något helt naturligt som alltid har förekommit.  
De upplever att många ur allmänheten fortfarande tycker att naturvårdsbränning är väldigt 
konstigt: 
 

”De tror att vi eldar upp skogen och man har egentligen väldigt lite kunskap om 
naturvårdsbränning. Men det ska inte vara konstigare än att vi slår våra ängar eller betar 
våra betesmarker. Att utföra naturvårdsbränningar är ett sätt att sköta taigan. Det tror jag 
att man kan prata hur mycket som helst om. ”  

 
De berättar att många hör av sig och är oroliga för att djuren i skogen tar skada under själva 
bränningen. Då får man berätta att en naturvårdsbränning går så pass lugnt och långsamt till att 
de flesta djur hinner undan. Andra undrar om det är dyrt, men naturvårdsbränning är en billig 
åtgärd jämfört med till exempel slåtter, särskilt över tid. Att jämföra med andra typer av skötsel är 
också ett bra sätt att avdramatisera naturvårdsbränning. Åsa och Kjell tror att de flesta ur 
allmänheten nu vet att en äng måste skötas för att den inte ska växa igen, nu behöver de förstå att 
detsamma gäller för skog eftersom vi har tagit bort den naturliga processen. Det är viktigt att 
trycka på att naturvårdsbränningar till skillnad från vildbränder är ett planerat, kontrollerat och 
säkert sätt att säkerställa att den stora mängden arter knutna till brand och brandsuccession inte 
förlorar sina livsmiljöer. 
 
Åsa och Kjell jämför Sverige med USA, där de varit på studiebesök. När man från naturvårdens 
sida pratar om brand i Sverige så pratar man mycket om vilka arter som gynnas. I USA pratar de 
nästan bara om störningen på landskapsekologisk nivå och om att bränna i förebyggande syfte för 
att undvika stora vildbränder. Detta menar Åsa och Kjell beror på annorlunda förutsättningar i 
arbetet med naturvårdsbränning. I USA och även i Kanada har man så stora arealer att man i 
princip kan ”tända på med helikopter och låta det brinna”. I Sverige är det mycket mer restriktivt 
med var naturvården får bränna; dels på grund av hur markägarstrukturen ser ut och dels på 
grund av att det oftast är relativt nära till bebyggelse vilket kräver ett större säkerhetstänk. Vad 
gäller andra globala jämförelser så menar Åsa och Kjell att om besökare frågar om de stora och ofta 
förödande bränder som förkommit på senare år i Sydeuropa och Kalifornien så blir det viktigt att 
förklara att de ofta beror på förstörda ekosystem. Annars skulle inte bränderna bli så våldsamma. 
 
För att verkligen förmedla att brand är naturligt så är dendrokronologiska data ett bra verktyg 
eftersom att det visar exakt var och när det har brunnit. Med hjälp av det blir lättare att förstå att 
de arter som faktiskt är beroende av brand har det lite tufft nu med tanke på att det brinner så lite 
som det gör. Då är det inte heller konstigt att branden måste återintroduceras. Åsa och Kjell tycker 
också att det är bra att ta upp arter som kräver brandsuccession och att använda arter som är 
tydliga exempel på naturens anpassning till branden, t.ex. jämföra tall och gran. Däremot trycker 
de på att det är ekologin som är det viktiga och att det kan bli abstrakt om det blir allt för 
artfokuserat. De tror att ett mellanting mellan hur man pratar i USA och Sverige skulle vara bra; 
att man pratar om arter, men att de sätts in i en landskapsekologisk kontext. De påpekar också att 
ett brandområde kan vara värdefullt att besöka även lång tid efter branden för att se hur 
successionen har gått vidare. 
 

3.2 Daniel Gustafson – Länsstyrelsen i Örebro 
Enligt Daniels erfarenhet är det många som är rädda för brand och som inte förstår varför det ska 
återintroduceras. Han tycker därför att det viktigaste är att berätta varför, och hur, 
naturvårdsbränningar genomförs. Guiden behöver berätta att brand är en naturlig process som 
man vill få tillbaka för att bevara den biologiska mångfalden och att bränningarna är kontrollerade 
och väldigt säkra. Daniel tycker också att det är viktigt att trycka på att naturvårdsbränning är just 
en naturvårdsåtgärd. Det blir inte exakt på samma sätt som en naturlig brand. Man bränner för att 
gynna den biologiska mångfalden, inte för att något ska vara exakt som det har varit. I grunden 
försöker man efterlikna det naturliga men med väldigt tydliga mål för den biologiska mångfalden 
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på den platsen. Ett spännande och intressant sätt att visa på varför bränning behövs kan vara att 
berätta om brandhistoria i området, och även människans roll i det. 
 
Den biologiska mångfalden är alltså viktig och där ingår att berätta om arter, landskapsekologi och 
succession. Då behöver man ofta förklara begreppet biologisk mångfald, att det även är på 
landskapsnivå och genetisk nivå, inte bara på artnivå. Samtidigt får man vara försiktig så att det 
inte blir för avancerat. 
 
Daniel menar att det ofta är lätt att man som guide bara tar upp exempel på enskilda arter som 
gynnas vid brand, särskilt om man har kort om tid. Han menar att det också är viktigt att prata om 
landskapets förändring, succession, efter branden; om att det är en del av den biologiska 
mångfalden att naturen är föränderlig. Brand är en av flera viktiga typer av störningar i naturen 
och det behöver återkomma igen och igen i hela landskapet. För att bevara alla nivåer av biologisk 
mångfald krävs ett landskapsperspektiv där olika delar av brandsuccessionen pågår hela tiden. 
Daniel menar att det kan vara viktigt att ta upp branden i ett mer globalt perspektiv i och med att 
många besökare till Sverige idag kommer från utlandet, särskilt från Europa där Daniel kan 
berätta att man även inom naturvården är rädd för brand eftersom att det där blivit torrare och 
brinner oftare. 
 
I starkt brandpräglade områden som Tiveden kan man gärna visa på brandspår som brandljud 
eller kolade stubbar var man än går eftersom att det är en så viktig del av naturen. När man guidar 
om brand i skyddad natur blir det också viktigt att berätta om varför det är viktigt att besökaren 
själv inte eldar var och hur som helst. 
 
3.3 Peder Curman – Stiftelsen Tyrestaskogen 
Enligt Peders erfarenhet har många ur allmänheten hört att brand kan vara bra för skogen, men de 
vet ofta inte hur eller varför. Peder tycker därför att det är viktigt att börja med att berätta hur en 
naturlig skog, eller en naturlig taiga, ser ut och att brand är en viktig del i skogens naturliga 
dynamik. Han brukar berätta om hur viktig den döda veden är för mångfalden i skogen. När man 
sedan kommer fram till brandområdet och ser alla döda stammar där blir det tydligt att elden gör 
nytta och att området som helhet har tjänat på branden trots att det kanske varit höga naturvärden 
med gammal skog som brunnit. Han berättar också att en naturskog, särskilt så kuperad som i 
Tyresta, har ett naturligt mosaiklandskap som ger en variation i brandförloppet och gör att det blir 
en variation i hur brandförloppet ser ut lokalt under en brand. Han tycker också att det är bra att 
göra en historisk tillbakablick och berätta om den lokala skogshistorian och om hur mycket 
ovanligare brand har blivit. 
 
I Tyresta får Peder också ofta svara på frågor om hur stor branden där var och hur den startade. 
Även om man under guidningen främst pratar om brandens fördelar så kan man också behöva 
beröra att vildbränder såklart är problematiska eftersom de är farliga för boende i närheten och 
kan bli ekonomiskt kännbara för markägare. Då kommer man också in på att vildbränder oftast 
släcks så fort som möjligt men att naturvården istället genomför kontrollerade bränningar för att 
tillgodose naturens behov av brand. 
 
Vad gäller att berätta om brandgynnade arter så tycker Peder att det bästa är om man kan berätta 
om det man ser och sedan koppla vidare utifrån det så att det blir tydligt att arten man ser trivs i 
brandområdet och varför den trivs där. I det skede som brandområdet i Tyresta är i nu så kan man 
t.ex. se att lövsuccessionen kommit ganska långt och att det också börjar komma ny tallskog. Att 
hitta levande brandgynnade djur är extra tacksamt men det kan också vara spår och spårtecken 
från djur. Om det finns informationsskyltar i området kan man använda sig av bilder och kartor på 
dem för att visa och berätta. Han poängterar dock att det är viktigare att prata om dynamiken i 
skogen och om den döda vedens betydelse i stort än att rada upp specifika arter.  
 
Peder brukar berätta om hur elden beter sig i skogen, om vilka material som brinner snabbast, och 
låta folk spekulera. Vad är det som brinner, och vad brinner inte? När besökarna på så sätt får 
studera naturskogen noggrant får de upp ögonen för vad som karaktäriserar den. De kan också se 
vad som är anpassat för att klara brand och hur, och varför det oftast inte blir övertända 
kronbränder i Sverige. Framme i brandområdet brukar Peder låta besökarna tänka efter vad de 
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känner när de ser området och låta det styra samtalet. Han brukar berätta om vad som kommer 
upp efter en brand och varför; vad dessa växter har för egenskaper som gör att de gynnas. Peder 
brukar också jämföra med andra platser globalt där bränderna blir mer intensiva och tala om vad 
som skiljer dessa miljöer från svensk skog. 
 
På gamla brandfält är kolet tacksamt att visa eftersom att det kan vara kvar i flera hundra år, tills 
hela stammen ruttnat bort. Då ser man också att den döda veden kan vara en livsmiljö för många 
arter under lång tid eftersom den också finns kvar i så många år. 
 
3.4 Gisela Norberg – Naturvårdsverket 
Gisela tycker att det är viktigt att förmedla att naturvården inte bränner upp skogen utan att brand 
är en naturlig process som måste återintroduceras eftersom vi tagit bort den naturliga processen ur 
de skogliga ekosystemen. Genom att visa på de arter som snabbt koloniserar ett brandfält kan 
guiden förmedla att branden inte dödar skogen utan får den att myllra av liv. Gisela hänvisar också 
till Naturvårdsverkets broschyr om brand (Selander 2008) som hon var med och tog framför en 
hänvisning till vad Naturvårdsverket tycker är viktigt att förmedla. 
 

3.5 Frédéric Forsmark – Länsstyrelsen i Norrbotten 
Frédéric menar att skogsbrand ofta uppfattas som en katastrof av allmänheten. Han vill därför 
trycka på att det inte alls är en katastrof för naturen, utan snarare något livsnödvändigt och han 
vill öka förståelsen för branden som en viktig del av skogens ekologi. Han brukar jämföra och visa 
både färska brandfält och skog runt om kring där det finns spår som brandljud från gamla bränder. 
Då ser man att naturen återhämtat sig bra och att det inte var en katastrof för naturen, även om 
brand kan vara en ekonomisk katastrof för enskilda skogsägare.  
 
Vad gäller arter så kan man titta på de brandgynnade arter som finns på brandfältet i det skede 
som är aktuellt vid guidningen och gärna då ta upp dem som näringskedjor (t.ex. svamp som bara 
växer på branddödade träd drar till sig vissa insekter som drar till sig vissa fåglar) så att man 
förmedlar att det är ett komplicerat samspel där branden som störning behövs för att dessa arter 
ska finnas kvar. Däremot ska man inte omotiverat rada upp exempel på sällsynta arter utan att de 
får ett sammanhang. Man kan också jämföra brandfält med kalhyggen. Han brukar fråga de han 
guidar om brandfältet ser ut som ett kalhygge, om de kan se någon skillnad. Även om man är på ett 
brandfält där 90 – 100 % av träden har dött så kommer man då naturligt in på att den stora 
skillnaden är att alla träd ändå är kvar och hur viktig den döda veden är som komponent i skogens 
ekologi. 
 
Frédéric tycker också att det är bra att ge en historik och berätta hur mycket det har brunnit förr 
och hur lite det brinner nu. Man kan berätta om hur storlek och frekvens på bränderna skiftat med 
människans påverkan och att man idag måste naturvårdsbränna eftersom vildbränder släcks. Han 
inriktar sig dock på att beskriva naturliga bränder och ekologin kring skogsbränder när han pratar 
om brand snarare än att berätta om naturvårdsbränningar. I Norrbotten där han guidar finns gott 
om spår från gamla bränder att använda som referens. Man kan tolka tecken efter gamla bränder 
och berätta att en kolad stubbe redan var ett dött träd när det började brinna, då färsk ved kräver 
extrema förhållanden för att förkolna och svenska skogar normalt inte brinner så intensivt. Han 
rekommenderar också att man korrelerar branddata från området med eventuella brandljud längs 
med slingan man ska gå så att man kan berätta när ett träd fick en skada. Finns inga tidigare data 
tycker han att man kan be om tillstånd att borra i brandljudet för att datera branden. 
 
Han tycker också att man ska prata om de naturliga variationer i landskapet som gjort att inte alla 
skogar har brunnit lika mycket och ofta och hur det påverkar brandgynnade arter. Man kan berätta 
om olika typer av bränder, om markbrand och kronbrand och att kronbrand inte är vanligt 
förkommande i svenska naturskogar. I det sammanhanget kan man också jämföra med andra 
liknande naturtyper globalt som Sibirien där bränderna ofta är långsamma men kan bli extremt 
stora och Nordamerika där intensiva kronbränder inte är helt ovanligt. Man kan också berätta om 
hur olika trädslag reagerar på brand och hur olika skogstypers succession ser ut efter brand. 
Utefter det kan gruppen sedan få spekulera om hur brandfältet de står på kommer att utvecklas 
och den kan också få fundera över vad som skulle hända om skogen aldrig brann. Frédéric brukar 
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också, oavsett guidningens tema, berätta om varför naturmiljöer och naturliga processer alls 
behöver bevaras, att det finns så lite kvar av naturskogen och de arter som är starkt knutna till den. 
 

3.6 Sammanfattning av intervjuresultaten 
I tabell 1 görs en översiktlig sammanfattning av vad samtliga informanter tagit upp som viktiga 
punkter att ta med under en guidning i brandområden. 
 
Tabell 1. Vad informanterna tycker att en guide ska berätta om i ett brandområde fördelat på vad de tycker är allra 
viktigast att förmedla, vad som kan räknas som verktyg för att förmedla detta och vad som kan ses som övrig 
information. 

 Förmedla… …med hjälp av att berätta om: Övrigt: 
Åsa och 

Kjell 
• Skogsbrand är 
naturligt och har alltid 
förekommit. 

• Naturvårdsbränning 
är inget konstigt. 

• Dendrokronologisk data. 

• Jämförelser med andra 
skötseltyper. 

• Arter i deras 
landskapsekologiska kontext. 

• Naturvårdsbränning – skötsel. 

• Brandsuccession. 
 

• Jämför med t.ex. 
USA och Kanada. 

Daniel • Varför, och hur, 
skogen bränns. 

• Brand är en naturlig 
process som behövs för 
den biologiska 
mångfalden. 

• Tillvägagångssätt och säkerhet 
vid naturvårdsbränning. 

• Biologisk mångfald, främst på 
art och landskapsnivå. 

• Brandsuccession. 

• Brandhistoria. 

• Landskapsekologi – störningar. 

• Visa spår från gamla bränder. 
 

• Jämför med brand 
och 
naturvårdsbränning i 
andra länder. 

• Informera om 
eldningsförbud. 

Peder • Skogens naturliga 
dynamik och utseende 
samt brandens roll i 
detta. 

• Den döda vedens betydelse. 

• Berätta om det man ser i 
området. 
• Skogshistoria. 

• Om hur eld beter sig. 

• Egenskaper och anpassningar 
hos brandgynnade arter. 

• Jämföra med brandregimer 
globalt. 
 

 

Gisela • Brand är en naturlig 
process som måste 
återintroduceras. 

• Naturvården 
bränner inte upp 
skogen. 
 

• Visa arter. • Användning av 
Naturvårdsverkets 
informationsmaterial. 

Frédéric • Skogsbrand är inte 
en katastrof för 
naturen utan något 
som behövs. 

• Visa och jämför nya och gamla 
brandområden. 

• Berätta om arter i deras 
näringskedjors sammanhang. 
• Död ved. 

• Berätta om olika typer av 
bränder – även i jämförelse med 
andra länder. 

• Titta på gamla brandspår. 

• Brandsuccession. 

• Berätta om varför 
naturskog behöver 
bevaras och om varför 
åtgärder som 
naturvårdsbränningar 
måste genomföras. 
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3.7 Resultat från webbenkät 
Resultaten från webbenkäten redovisas här i tre avsnitt med olika teman motsvarande hur 
frågorna i enkäten var indelade (bilaga 2). 
 
3.7.1 Vilka respondenterna är och deras erfarenheter 
211 personer svarade på enkäten. Av dessa var 122 kvinnor (57,8 %) och 87 män (41,2 %). 
Medelåldern på respondenterna var 40 år. Den yngsta respondenten var 18 och den äldsta var 81. 
De allra flesta (91,9 %) var boende i Sverige och hade en hög utbildningsnivå. 68,2 % var utbildade 
på universitet eller högskola, 28,9 % var utbildade på Gymnasienivå. 2,8 % hade en lägre 
utbildningsnivå. 
 
Som figur 1a visar besökte de flesta respondenterna skogsområden minst en gång i veckan (38,4 
%) eller minst en gång i månaden (29,3 %). Som figur 1b visar så visste 59,7 % säkert att de hade 
besökt ett skogsområde i Sverige som drabbats av brand och för 40,6 % låg dessa brandområden 
dessutom i skyddad natur. Endast 0,5 %, det vill säga en person, hade aldrig besökt något 
skogsområde i Sverige. 10 % hade deltagit i en guidad vandring i ett område som drabbats av 
brand. 
 

 

 
Figur 1a. Hur ofta respondenterna besöker skogsområden. 
1b. Respondenternas svar på olika frågor om huruvida de besökt och guidats i olika skogsområden. 

 
 
 

Dagligen: 16.1 %

Minst en 
gång i 

veckan: 
38.4 %

Minst en 
gång i 

månaden: 
29.3 %

Minst en gång i 
halvåret: 11.8 %

Mer sällan/aldrig: 4.3 %

1a. Hur ofta besöker du skogsområden?

4.3%

6.2%

23.2%

1.9%

13.7%

0.0%

85.8%

50.7%

36.0%

0.9%

26.5%

0.5%

10.0%

43.1%

40.8%

97.2%

59.7%

99.5%

0.0% 50.0% 100.0%

Har deltagit i en guidad vandring i ett
branddrabbat skogsområde

Har deltagit i en guidad vandring i ett
skogsområde i Sverige

Har besökt ett skyddat skogsområde i Sverige
som var branddrabbat

Har besökt ett skyddat skogsområde i Sverige

Har besökt ett branddrabbat skogsområde i
Sverige

Har besökt ett skogsområde i Sverige

1b. Respondenternas erfarenheter

Ja

Nej

Vet inte
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Figur 2a visar att när respondenterna på en skala från 1 – 10 fick gradera hur väl olika påståenden 
om deras intresse för naturvetenskap och skog stämde in på dem angav de flesta ett värde i den 
övre halvan av skalan för samtliga påståenden. Tittar man bara på de som angav värdet 10, det vill 
säga att påståendet stämde precis, så var intresset för naturvetenskap generellt större än för alla de 
andra påståendena. Övriga påståenden gällde vad respondenterna var intresserade av när de 
besökte en skog och där var intresset störst för vilka arter de kunde se, höra eller hitta spår från. 
För samtliga påståenden var det ytterst få respondenter som angav värdet 1, det vill säga att 
påståendena inte stämde alls.  
 
Figur 2b visar att de flesta respondenterna angav ett värde i den övre delen av skalan även när de 
fick gradera hur väl påståendet stämde att det var mycket troligt att de skulle delta i en guidad 
vandring i Sverige i framtiden. 
 

 

 
Figur 2a och b. Respondenternas värdering på en skala från 1 till 10 över hur väl olika påståenden passar in på dem. 1 
representerar att påståendet inte stämmer alls och 10 att påståendet stämmer precis. Andelen respondenter som angett 
respektive värde på skalan redovisas i procent och representeras av färgfält vars storlek motsvarar procentandelen. 
Värden på den övre delen av skalan representeras av blå nyanser medan värden på den nedre delen av skalan 
representeras av orangea nyanser. 

 
  

0% 50% 100%

Jag är intresserad av vilken naturvård som bedrivs i
området om jag besöker ett skogsområde i Sverige.

Jag är intresserad av skogens historia om jag besöker
ett skogsområde i Sverige.

Jag är intresserad av skogens ekosystem om jag
besöker ett skogsområde i Sverige.

Jag är intresserad av vilka arter jag ser, hör eller hittar
spår från om jag besöker ett skogsområde i Sverige.

 Jag har ett stort intresse för naturvetenskap.

2a. Respondenternas intressen

1=Stämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Stämmer precis

0% 50% 100%

Det är mycket troligt att jag kommer att delta i en
guidad vandring i ett skogsområde i Sverige i framtiden

Det är mycket troligt att jag kommer att besöka ett
skogsområde i Sverige i framtiden.

2b. Respondenternas framtid

1=Stämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 8 9 10=Stämmer precis
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3.7.2 Respondenternas känslor för och åsikter om brand 
Respondenterna ombads svara på vad de tänkte på när de hörde ordet skogsbrand genom att 
kryssa för valfritt antal föreslagna ord eller själv lägga till ord de tänkte på. Som tabell 2 visar så 
var det vanligaste, som fler än hälften av respondenterna tänkte på, förnyelse, fara och katastrof. 
Nästan hälften tänkte på sällsynta arter, död och biologisk mångfald. Bland de 12,7 % som valde 
alternativet ”annat” och själva lade till ord fanns en stor variation. De tänkte bland annat på 
klimatpåverkan, foto, kapitalförstörelse, svedjejordbruk, Västerås, skogsägaren, målkonflikter och 
nyfikenhet. 
 
Tabell 2. Vad respondenterna tänker på när de hör ordet skogsbrand rangordnat från det som flest tänker på till det som 
färst tänker på. 

 Vad tänker du på när du hör ordet skogsbrand? 
>60 % Förnyelse 69,7 % 

50 – 60 % Fara 58,8 % 
Katastrof 55,5 % 

40 – 50 % Sällsynta arter 46,9 % 
Död 46,9 % 
Biologisk mångfald 46,4 % 
Förlust av skogliga resurser 41,2 % 

30 – 40 % Liv 37,4 % 
Ekologi 34,1 % 
Förstörelse 34,1 % 
Intressant 32,2 % 
Naturvård 31,3 % 

15 – 25 % Sorg 24,6 % 
Ekonomi 17,1 % 
Skräck 15,2 % 

<10 % Vackert 9,5 % 
Ilska 4,7 % 
Glädje 4,7 % 
Fult 4,3 % 
Ointressant 0,5 % 

 Annat 12,7 % 
 
Lite över hälften (53,6 %) av respondenterna tyckte att det var bra att det förekom skogsbränder 
(Fig.3a). Frågan specificerade inte om det var vildbrand eller kontrollerad brand som menades. En 
större majoritet (79,6 %) tyckte att det var bra att naturvårdsbränningar genomförs (Fig.3b). 
Mycket få respondenter ansåg att en skogsbrand har enbart positiva eller enbart negativa effekter 
(Fig.3c). De flesta lade sig istället kring mitten och den största gruppen (32,7 %) tyckte att det finns 
fler positiva än negativa effekter. På frågorna om vad de tyckte om förekomst och storlek på 
skogsbränder i Sverige idag hade de flesta ingen åsikt (Fig.3d och 3e). 
 

 
 

Ja: 
53.6%

Nej: 
19.9%

Vet ej: 
26.5%

3a. Tycker du att det är bra att det 
förekommer skogsbränder?

Ja: 
79.6%

Nej: 
2.8%

Vet ej: 
17.5%

3b. Tycker du att det är bra att det 
genomförs naturvårdsbränningar?
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Figur 3a-d. Respondenternas svar på olika frågor om deras åsikter om skogsbrand. 

 
Figur 4 visar att de flesta respondenterna angav ett värde på den övre halvan av skalan från 1 – 10 
på påståendet att de var intresserade av att besöka ett område som drabbats av skogsbrand. På 
påståendet att de trodde att de skulle komma att delta i en guidad vandring i ett område som 
drabbats av skogsbrand angav de flesta ett värde i den lägre delen av skalan. 15,6 % angav värdet 1, 
det vill säga att påståendet inte stämde alls och 11,8 % av respondenterna angav värdet 10, det vill 
säga att påståendet stämde precis. 
 

 
Figur 4. Respondenternas värdering på en skala från 1 till 10 över hur väl olika påståenden passar in på dem. 1 
representerar att påståendet inte stämmer alls och 10 att påståendet stämmer precis. Andelen respondenter som angett 
respektive värde på skalan redovisas i procent och representeras av färgfält vars storlek motsvarar procentandelen. 
Värden på den övre delen av skalan representeras av blå nyanser medan värden på den nedre delen av skalan 
representeras av orangea nyanser. 
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3.7.3 Respondenternas kunskap om brand 
Figur 5 visar att de flesta respondenterna svarade ja på olika frågor om vad de kände till om 
skogsbrand. Till exempel svarade 80,1 % att de kände till att skogsbrand är en viktig och naturlig 
del i vissa av världens ekosystem. Nästan lika många (78,2 %) kände till att det finns arter som 
gynnas av eller är beroende av brand men på frågan om de kände till att vissa arter idag är hotade 
på grund av bristen på brand var det bara ungefär hälften (50,7 %) som svarade ja. 
 

 
Figur 5. Respondenternas svar på olika frågor huruvida de känner till olika aspekter av brandens påverkan på skogliga 
ekosystem. 

 
Som figur 6 visar så kunde 65,1 % av respondenterna inte namnge någon art eller organismgrupp 
som de visste gynnades av brand. 24,1 % kunde namnge någon organismgrupp inom vilken de 
visste att det fanns arter som gynnas av brand och 19,8 % kunde namnge specifika brandgynnade 
arter. Utöver detta kunde 24,5 % av respondenterna även namnge någon organismgrupp som de 
inte var säkra på men trodde gynnades av brand och 6,6 % kunde namnge arter som de trodde 
gynnades av brand. 69,8 % kunde inte namnge någon art eller organismgrupp som de trodde 
gynnades av brand. Vanliga organismgrupper som respondenterna visste innehöll arter som 
gynnas av brand var svampar, hackspettar, lövträd, solkrävande växter, växter som kräver värme 
för att deras frön ska gro samt insekter och då framför allt skalbaggar. Brandgynnade arter som 
respondenterna kunde namnge var framför allt brandnäva, svedjenäva, tall, tretåig hackspett, 
hallon, mjölkört, mosippa och brandmossa. Utöver detta trodde även respondenterna att det 
kunde finnas brandgynnade arter bland mossor, lavar, örter, murklor, tickor, lavar, orkidéer, fåglar 
och spindlar. Arter de trodde kunde vara brandgynnade var bland annat citronsvamp, lingon, 
tjäder, toppskivling, älg och rådjur. 
 

 
Figur 6. Respondenternas förmåga att namnge organismgrupper och arter som de vet eller tror gynnas av brand.  

66.8%

50.7%

69.2%

74.4%

80.1%

78.2%

33.2%

49.3%

30.8%

25.6%

19.9%

21.8%

0.0% 100.0%

Känner du till begreppet naturvårdsbränning?

Känner du till att vissa arter är utrotningshotade
eftersom att det förekommer för få skogsbränder?

Känner du till att skogsbrand påverkar tillgången
på viktiga näringsämnen i skogens ekosystem?

Känner du till att skogsbrand är en viktig och
naturlig del av den svenska skogens ekosystem?

Känner du till att skogsbrand är en viktig och
naturlig del i vissa ekosystem i världen?

Känner du till att det finns arter som gynnas eller
är beoende av skogsbrand?

5. Kunskap om skogsbrandens effekter

Nej

Ja

6.6%

19.8%

24.5%

24.1%

69.8%

65.1%

0.0% 100.0%

Namnge art eller organismgrupp
som du tror gynnas av brand.

Namnge art eller organismgrupp
som du vet gynnas av brand.

6. Artkunskap om brandgynnade arter

Kan inte namnge varken art eller
organismgrupp

Kan namnge organismgrupp

Kan namnge art
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3.7.4 Den typiske respondenten 
Baserat på de resultat som redovisats i avsnitt 3.2 är den typiske respondenten en kvinna på 40 år 
boende i Sverige. Hon har hög utbildningsnivå och besöker skogsområden minst en gång i veckan 
(Fig.1a). Hon är ganska intresserad av naturvetenskap och av arter, ekosystem, historia och 
naturvård i de skogsområden hon besöker (Fig.2a). I framtiden kommer hon att fortsätta besöka 
skogsområden och det är även ganska troligt att hon kommer att delta i en guidad vandring i ett 
skogsområde (Fig.2b). Hon är också ganska intresserad av att besöka områden som drabbats av 
skogsbrand men kommer antagligen inte att delta i en guidad vandring i ett sådant område (Fig.4). 
Hon tycker att det är bra att skogsbränder förkommer och hon vet att naturvårdsbränningar 
genomförs och tycker även att det är bra (Fig.3a-b, Fig.5). Hon tycker att effekterna av brand mest 
är positiva men har däremot ingen åsikt om förekomsten och storleken på bränder i Sverige idag 
(Fig.3c-d). Hon förknippar skogsbrand främst med förnyelse, fara och katastrof (Tabell 2). Hon 
känner till positiva effekter av brand på svenska ekosystem men kan inte namnge några arter eller 
organismgrupper som gynnas av brand (Fig.5, Fig.6). 
 
 

4 Diskussion 
 
4.1 Intervjuerna 
Informanterna uttrycker sig på lite olika sätt men är egentligen helt överens om vad som är det 
allra viktigaste att förmedla till besökare i brandområden: att brand är en naturlig, och uråldrig 
process som har format taigan och som därför behöver få fortsätta verka i den (Gauthier et al. 
2015, Kuuluvainen 2002, Nilsson 2005, Niklasson och Granström 2000). Det råder också stor 
enighet om att brandhistoria, landskapsekologi och succession är bra verktyg för att förmedla 
detta. 
 
Samtliga informanter är också på något sätt inne på att guiden bör prata om den mångfald som 
brand skapar, även om de också där använder lite olika ord. Daniel trycker extra mycket på detta 
och på att naturvården, både generellt och genom naturvårdsbränningarna specifikt, jobbar just 
för den biologiska mångfalden. Alla är också överens om att guiden bör prata om väl valda 
brandgynnade arter insatta i sitt sammanhang. Olika informanter tar upp att man kan prata om 
dem utifrån vilka egenskaper de har som gör att de gynnas av brand, prata om flera arter som 
tillsammans utgör en brandgynnad näringskedja eller om vad arterna har för roll i ekosystemet på 
landskapsnivå. Att fördjupa sig i väl valda arter  
 
Vad gäller att berätta om naturvårdsbränning går åsikterna isär om hur mycket och vad guiden ska 
berätta. Detta beror antagligen på att informanter har lite olika bakgrund och jobbar inom lite 
olika områden. De som jobbar mest med naturvårdsbränning, Kjell, Åsa och Daniel, tycker att man 
bör prata mycket om varför och hur naturvårdsbränningar går till. Även Gisela är inne på detta 
som ett viktigt tema. Frédéric och Peder däremot, som båda arbetat med att guida i områden som 
drabbats av vildbrand, fokuserar mer på de historiska naturliga bränderna och hur 
naturskogstaigan fungerar ekologiskt och ser ut. 
 
Det är ingen som uttryckligen tar upp brandens påverkan på näringsämnen som ett viktigt ämne 
att ta upp, även om några, främst Peder, tycker att man kan berätta vad det är hos brandgynnade 
arter som gör att de gynnas, och där ingår ju detta. 
 
Flera av informanterna påpekar att det kan vara bra att jämföra med andra ekosystem i världen, 
inte minst med tanke på att många säkert har hört om våldsamma skogsbränder i utrikes nyheter 
och med tanke på att många turister är utländska. 
 
4.2 Enkäten 
Kvalitén på enkäten och värdet på de svar som kom ut av den begränsades något av det här 
arbetets storlek. Med mer tid tillgänglig hade jag kunnat sätta mig in mer i konsten att korrekt 
utforma enkätfrågor och därigenom öka sannolikheten att respondenterna ger korrekta svar. Jag 
hade antagligen också gjort intervjuerna innan jag gjorde enkäten eftersom jag då kunnat basera 
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enkätfrågorna mer på vad som kom upp i intervjusvaren. Hos de som svarat är högutbildade 
personer som ofta rör sig i skogsmiljöer och som har ett intresse för naturvetenskap och skog 
starkt överrepresenterade och de kan därför inte anses motsvara befolkningen i stort. Detta passar 
dock inte illa eftersom dessa personer sannolikt är mer benägna att delta i guidningar i 
brandområden än de som sällan eller aldrig besöker skogsområden och som inte har ett 
naturvetenskapligt intresse, och det är ju just sådana personer som denna studie vill undersöka. 
Resultaten bör inte ses som några generella sanningar, för det behövs en större och mer väl 
genomförd studie, men kan nog ändå ge en fingervisning om vad deltagare på en guidning i 
brandområden kan tänkas känna till och ha för relation till brand. 
 
Tittar man bara på att de flesta av respondenterna är intresserade av naturvetenskap, att de flesta 
känner till olika positiva effekter av brand på skogliga ekosystem och bara det att de flesta 
förknippar skogsbrand med förnyelse så framstår respondenterna som väldigt kunniga på 
området. Tittar man lite noggrannare förstår man att det kanske mest rör sig om att man 
visserligen vet att brand är bra, men inte riktigt hur och varför. Man har inte förstått hela 
sammanhanget vilket till exempel visas av att färre känner till att brandgynnade arter är hotade än 
som känner till att brandgynnade arter finns. Vore de mer insatta i området så skulle säkert inte 
heller häften av respondenterna vara utan åsikt i frågan om huruvida det brinner för mycket eller 
för lite i Sverige idag. Att namnge brandgynnade arter, viket kanske kan ses som detaljkunskap i 
sammanhanget, var det inte många som kunde. De som kunde namnge arter namngav dock flera 
stycken så spridningen i svaren på denna fråga var stor (Bilaga 2). 
 
Att begrepp som förnyelse, sällsynta arter och biologisk mångfald ligger högt upp på listan över 
vad respondenterna tänker på när de hör ordet skogsbrand skulle kunna indikera ett ganska 
positivt förhållande till fenomenet. Visserligen ligger även fara högt upp på listan men det kan nog 
snarare indikera en befogad respekt för branden snarare än rädsla med tanke på att det endast var 
15,2 % som tänkte på skräck. Respondenterna i den här enkäten, som generellt verkar ha en god 
relation till både natur och naturvård, är därmed sannolikt inte samma personer som ringer upp 
de som arbetar med naturvårdsbränningar och är rädda, oroliga och rentav upprörda över att de 
genomförs (se avsnitt 3.3.1–2). 
 
Trots det höga intresset för brand generellt så var det få respondenter som svarade att de trodde 
att de skulle komma att delta i en guidad vandring i ett brandområde i framtiden. Vad detta beror 
på är svårt att säga. Som enkäten är konstruerad ges inget svar på vad detta beror på. Att de inte 
tror att de kommer att delta i en sådan guidning behöver dock inte betyda att de inte skulle vilja 
om tillfället gavs. Kanske tror de bara att sådana guidningar kommer vara svåra att hitta. I svaren 
på fråga 8 (se bilaga 2) antyder nämligen några av respondenterna att de mer troligen skulle delta i 
guidningar om turerna var mer lättillgängliga och bättre marknadsförda än vad de upplever att de 
är idag. 
 
4.3 Resultaten i relation till existerande naturvägledning om brand. 
Det som enligt resultaten i denna studie bör tas upp vid naturguidning i brandområden är i stort 
väldigt likt det som idag tas upp i skriftligt naturvägledande material om brand (Naturvårdsverket 
2008, Life Taiga u.å.b, Sveriges nationalparker u.å., Länsstyrelsen i Örebro län 2017). Skillnaden 
är att resultaten här lägger större vikt på att förmedla förståelse för hur de olika delarna hänger 
ihop och påverkar varandra, något som kanske kan vara lättare vid muntlig än vid skriftlig 
kommunikation. Det som enligt denna studie bör ingå i dessa guidningar verkar dock skilja sig 
från vad som var fokus i många av guidningarna i Västmanland efter branden där. Då låg fokus 
mest på brandförloppet och på lokalbefolkningens upplevelser även om också brandekologi 
berördes till viss del (Jacksson 2017, Nordic Safari u.å., Svartådalens bygdeutveckling 2017, 
Swenture u.å.). Detta är dock svårt att jämföra med fokus för den här studien eftersom att den 
branden på många sätt var exceptionell och dessutom utbröt i ett område som då inte var skyddat. 
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4.4 Framtida studier 
Den här studien har endast undersökt vilken information guidning i brandområden bör innehålla. 
Det är också viktigt hur guidningarna genomförs eftersom en väl genomförd guidning kan öka 
besökarens kunskap om och förståelse för ekosystemet och dessutom öka stödet för naturvården 
(Powell och Ham 2008). En framtida studie med testgrupper i brandområden skulle möjligen 
kunna fokusera på hur informationen som lyfts fram i denna studie bäst förmedlas till besökarna. 
En sådan studie genomförd i den brandpräglade nationalparken Mesa Verde i USA visade att 
guidningarna där effektivt förbättrade deltagarnas attityder och kunskap om brand (Wiles 2005). 
Eftersom att många av besökarna i svensk natur kommer utifrån Sverige och framför allt från 
Tyskland (Gustafson och Karlsson 2017) skulle det också vara att intressant att genomföra en 
enkätstudie liknande den i den här studien riktad mot denna målgrupp. 
 

4.5 Slutsatser 
Utifrån svaren på enkäterna och utifrån vad de naturvårdare sagt som jag intervjuat så finns det 
alltså en rad saker som naturguiden på något sätt bör berätta om eller förmedla under guidning i 
ett brandområde. Det viktigaste är att förmedla att brand är en naturlig del av taigan, gärna genom 
att berätta om brandens roll i skogens dynamik och om platsens brandhistoria. Det är viktigt att 
inte bara berätta att brand är bra, utan också hur och varför. På något sätt så behöver den 
mångfald som branden skapar förmedlas. Det behöver inte inbegripa så mycket fackspråk men kan 
också göra det. Guiden bör komma ihåg att det kan vara stor spridning i förkunskapsnivå hos 
deltagarna och att bara för att de kan något om brand så behöver det inte automatiskt betyda att de 
har förstått de större sammanhangen. 
 
Om guidningen går genom ett område där naturvårdsbränning har genomförts eller planeras 
genomföras så kan guiden berätta ganska utförligt om hur bränningen planeras, genomförs och 
utvärderas. Berörs inte området av naturvårdsbränning och om området är ett vildbrandsområde 
så kanske man berättar kortare om detta och fokuserar mer på naturliga brandregimer. 
 
Guiden behöver läsa på om brand i området som hen ska guida i eftersom det är viktigt att knyta 
an till platsen för att verkligen förmedla förståelse. Vilka brandgynnade arter finns eller har funnits 
på platsen? Finns det brandljud och hur gamla är de? Vad har platsen för historia? 
 
Utöver detta är det upp till guidens egen kreativitet, kunskaper och erfarenheter att förmedla 
denna information till deltagarna på ett bra sätt. Brist på material blir åtminstone inget problem, 
för det finns nästan hur mycket som helst att berätta om brand! 
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