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Särskilda risker för olyckor
En nyligen bränd skog är en mycket farlig miljö att vistas i. Den innehåller ofta:






Träd som står mycket ostadigt genom mer eller mindre avbränt rotsystem och bortbränd
jord
Markbränder som kan pyra väldigt länge, särskilt vid torvmark och ge farliga ”fallgropar” att
trampa i.
Grenar och toppar som är delvis avbrända eller torra och lätt kan lossna och falla ner.
Träd som lutar och fastnat i andra träd och i spänning med liknande risker som i en
stormfälld skog.
Trädstammar utan grenar som faller snabbt och ljudlöst

Man bör därför vänta med att överhuvud gå oskyddad i brandskadad skog med större träd tills vind
eller snö fällt de mest ostadiga träden. Men även efter det är risken för fallande träd eller träddelar
kraftigt förhöjd. Arbetet bör avbrytas eller anpassas vid blåst eller upplega.
Att arbeta och avverka i brandskadad skog medför ytterligare risker att träd eller träddelar faller
okontrollerat när träd fälls och utsätts för krafter/vibrationer och kommer i kontakt med andra träd.
Arbetet bör i första hand ske med maskiner som erbjuder ett fungerande skydd för fallande träd och
träddelar. Så långt det är möjligt bör arbetet planeras så det kan utföras från ”trädsäker” position.

Den brandskadade skogen i Västmanland har varit avspärrat område p.g.a. olycksfallsriskerna. Nu
erbjuds bl.a. skogsägare att gå säkerhetsutbildning inkluderande information om de stora riskerna
och att efter det få börja med planeringsarbeten mm kring sin skog.

Särskilda risker för naturmiljön
En stor del av en frisk och levande skogs förmåga att stabilisera mark och hålla fuktighet,
näringsämnen och andra
markpartiklar förloras vid en
kraftig brand. Risken för
erosion och oönskad
utlakning av olika ämnen i
vattendrag ökar därför
kraftigt.
Med avbränd vegetation och
avbrända rötter förlorar
skogsmarken ofta även en
stor del av bärigheten. Risken
för körskador och ytterligare
förvärrad erosion och
utlakning av drivningsarbete
är därför stor. Problemen är särskilt stora vid lutande terräng.

Behovet av tjäle för bärighet är extra stort på svaga
marker. Som tur är tjälar kraftigt bränd och snöfri
mark bättre än obränd. Planering av körningen för att
minska körskador är extra viktig. T.ex. genom att
packa snön i förväg så att tjälen kan tränga ner.

Särskilda risker för insektshärjningar och nya bränder på sikt
Efter en skogsbrand skapas mängder av döda, döende och stressade träd som utgör en gynnsam
miljö för massförökning av olika skogliga skadeinsekter som på sikt ger så stora populationer av
nykläckta insekter att även stora mängder frisk skog riskerar att ta skada.
Genom avverkning och bortforsling av skadade träd i tid kan denna risk minskas. Erfarenheterna från
stora och koncentrerade stormfällningar och skogsbränder visar dock att en relativt liten andel av alla
träd får insektsangrepp. Insekterna räcker helt enkelt inte till att angripa alla skadade träd. Träd som
inte blivit angripna av insekter kommer också att behålla kvaliteten på virket längre.
Största nyttan att sanera (högst förekomst av insektsangrepp) finns troligen vid mindre
brandområden och i kanterna av större områden.
En nyligen brunnen skog är tämligen brandsäker men på några års sikt kan en brandskadad skog som
lämnas orörd erbjuda en ypperlig grogrund för en ny och ändå kraftigare brand när det bildas
mängder av torr ved som ligger i brötar.

Övergripande om skogsbränder och hur det framtida skogsbruket kan
planeras
En del av vårt naturliga ekosystem
Att skog brinner är för många av våra skogsekosystem en naturlig del. Många arter är anpassade till
att skogen brinner ibland och vissa arter är till och med beroende av att det brinner för sin
överlevnad. I naturskogar med mycket död ved och utan aktiv brandbekämpning kan bränder
förekomma mycket mera frekvent än vad som är vanligt i Sveriges brukade skogar idag.
En skogsbrand kan ha väldigt skiftande styrka och påverkan på mark och träd. Från en snabb och lätt
markbrand där träden är relativt oskadade till att nästan allt organiskt material på marken brunnit
upp och alla träd är döda. Branden i Västmanland 2014 är ovanligt kraftig. På stora områden har det
varit en fullt utvecklad brand där även trädens kronor brunnit. Mycket av markens brännbara humus
är förvandlat till aska. En kraftig skogsbrand som tränger ner i rotsystem och torvlager kan pågå
mycket länge och orsaka att träd faller och dör långt efter att den initiala ovanjordiska branden är
över.
Tall är en art som via evolution blivit anpassade till att överleva skogsbränder och därefter kunna
beså den gynnsamma såbädd som bränd mark utgör. Även i brukad skog var länge aktiv bränning en
viktig del i skogsföringringen.
Olika möjligheter
Efter en brand finns olika möjligheter inför framtiden. Vad som är mest lämpligt varierar kraftigt
beroende på hur kraftig branden varit, trädens dimension och möjliga ”värde” vid tillvaratagande
eller lämnande. Att lämna vissa delar som ändå har brunnit för mer eller mindre fri utveckling är
viktigt för att bevara mångfalden och är ofta rationellt i förhållande till att aktivt bränna skogen på
andra håll för att uppnå samma miljönytta. Här kan dock fastighetsövergripande lösningar och
ersättningar behövas för att inte vissa markägare skall drabbas orimligt hårt.
I princip kan en brandskadad skog (eller olika delar av den skadade skogen) hanteras enligt nedan:







Vid små skador, lämna utan speciell åtgärd (och justera eventuella skador vid nästa
gallring/avverkning)
Selektivt avverka de mest skadade träden och lämna resten för vidare tillväxt (observera att
det tar tid innan alla träd dött och det krävs en viss minsta oskadad volym efter avverkning
enligt SVL, annars inträffar återbeskogningsplikt)
Återbeskogning genom naturlig föryngring genom avverkning med sparande av fröträd
Återbeskogning genom kalavverkning och återbeskogning med plantor eller sådd/självsådd
Lämna en skadad skog för mer eller mindre fri utveckling (prioriterad naturvård)

För huvuddelen av marken inom den kraftiga Västmanlandsbranden är träden så skadade att
kallavverkning och återbeskogning är ett huvudalternativ. På vissa marker återstår i stort sett bara
sten och döda träd. Sådd kan vara ett intressant alternativ när det är svårt att hitta användbara
planteringspunkter. Snytbaggetrycket kan förväntas bli stort vilket talar för behandlade plantor eller
sådd. Vid brandens kanter och enstaka mindre hårt brända partier finns möjlighet till mera selektiva

avverkningsingrepp. Sannolikt kommer kantzonerna att drabbas av stormfällningar och
insektsangrepp varför det kommer att vara ett behov av selektiva avverkningar under flera år för att
hindra ytterligare spridning av insektsangrepp.
Vilket som väljs beror på bl.a. skadans omfattning och andra överväganden av ekonomisk och
ekologisk art. Om brandförsäkring finns och hur ersättningen beräknas för olika alternativ påverkar
givetvis också vad som är mest intressant för en drabbad markägare.

Kanadensisk skog med varierande grad av brandskada. Delar kalavverkade andra sparade av
naturvårds- eller produktionsskäl. Observera gradienter mellan oskadade överlevande träd och
brända direktdödade träd.

Stora värden går upp i rök, men ofta kan ändå en betydande del av virkesvärdet räddas
Frisk ved i träd med grov bark och större dimension
har en stor motståndskraft även mot ganska kraftig
brand. Den isolerande barken och det höga
fuktinnehållet i frisk ved gör att grövre dimensioner
virke ofta klarar även en ganska kraftig brand utan
alltför stor direkt påverkan. Har det varit en kraftig
brand så att det brunnit i trädens toppar dör dock
många träd förr eller senare och virkeskvaliteten
sjunker kraftigt efter påföljande insektsangrepp och
torksprickor.
Hur länge virkeskvaliteten behålls beror av hur länge
träden kan behålla och suga vatten och slipper
insektsangrepp. Efter hand ökar förekomsten av
blånad och andra skador. Beroende på
användningsområde så kan även träd som stått flera år
vara användbara till enklare produkter, inte minst som
bränsle. Ett frågetecken är hur rotsystemen fungerar
för vattenhållning på hårt brända marker.

Under en bränd och sotig yta finns en tid
fint virke på grövre friska stockar
Den stora känsligheten för föroreningar i massaprocessen gör att användbarheten för brandskadat
virke som massaved normalt saknas. Normalt tillåts inte heller bränd bark på sågtimmer, men vid
omfattande förekomst av brandskadat timmer kan specialsortiment införas. Givetvis med ett lägre
pris för att täcka merkostnader för tvättning,
lägre sågutbyte mm.
Skogsbränsle ger en möjlighet att till viss
ersättning få bort virke som hindrar att få upp
en ny generation skog. Skogsbränsleavverkning
kan ske under en längre period än sågtimmer
och kan även lagras efter avverkning för att
hitta någorlunda balansera mot
avsättningsmöjligheter till rimligt pris.
Dubbar från matarvalsar trycker in sot i veden

Att tänka på innan avverkning i brandskadad skog
Försäkringsfrågor
Om försäkring finns är det viktigt att anmäla skadan och att invänta besked från försäkringsbolaget
hur ersättningen kommer beräknas och att det finns klartecken att börja avverkningsarbetet.
Avverkningsanmälan
Anmäl föryngringsavverkningar som överskrider 0,5 ha till Skogsstyrelsen. På föryngringsanmälan
skall bl.a. anges hur återbeskogningen skall ske och natur- och kulturmiljöhänsyn.
Överväg att samordna drivningen över fastighetsgränser vid smala skiften
Många fastighetsgränser kan vara svåra att lokalisera efter branden. Många träd kommer att lägga
sig tvärs fastighetsgränser. För att kunna arbeta rimligt säkert och effektivt är det en stor fördel om
arbetet kan planeras och utföras så att ”ryggen är fri”, t.ex. att alltid jobba i stabil medvind. Alltså
med minimal risk för okontrollerat fallande träd. På smala skiften är det inte möjligt om varje
fastighet skall avverkas för sig. Erfarenheterna efter stormen Gudrun visar att alla ändå blir vinnare
fast inmätta virkesvolymer inte blir helt exakta utan fördelas på olika fastigheter efter %-tal av en
totalvolym. Fördelningen bör givetvis ändå göras så professionellt som möjligt och utifrån bästa
underlag.

Vid rågångar kan det vara svårt att veta på vems mark olika träd stod
Allt talar för helmekaniserad avverkning på större ytor och i kraftigt skadad skog,
Riskerna i en stark hytt är betydligt mindre än med motorsåg och mindre maskiner. Lönsamheten är
också mycket blygsam att hugga större kvantiteter med motorsåg. För bästa säkerhet vid maskinell
avverkning ska föraren backa ut i trädsäkert område varje gång föraren behöver gå ur hytten och
även i övrigt endast gå i trädsäkrat område.

men det finns och kommer att finnas ett stort behov av mera småskalig selektiv avverkning i lindrigt
skadade kantområden
Det finns områden där en del av träden har överlevt. Där kan man överväga selektiv avverkning efter
hand som det visar sig hur många träd som dör efter brandskador eller kommande insektsangrepp.
Det är ett arbete som med fördel utförs med mindre skonsamma maskiner och som små men precisa
avverkningar för att i tid fånga och oskadliggöra granbarkborrar i angripna träd enligt ”sök och
plock”.
Har du verkligen tid, kompetens och rätt utrustning för detta avancerade arbete?
Att arbeta i en kraftigt brandskadad skog är ett avancerat och synnerligen farligt arbete. Redan
vanligt skogsarbete i vanlig frisk skog är Sveriges farligaste arbete om man räknar risken för dödsfall
per arbetad timme. Att arbeta med motorsåg i kraftigt brandskadad skog ökar dessa risker mångfalt.
Önskvärt är därför att så mycket som möjligt av avverkning kan ske mekaniserat.
För den som ändå tänker göra vissa arbeten själv bör det finnas såväl skyddsutrustning som
kompetens och erfarenhet. För att arbeta med motorsåg skall såväl anställda som egenföretagare
och skogsägare ha följande skyddsutrustning:







Hjälm med ögonskydd och hörselskydd
Varselkläder på överkroppen (t.ex. EN 471)
Handskar
Sågskyddsbyxor
Sågskyddskängor eller sågskyddsstövlar
Första förband

Arbetsmiljöansvar
Även en ren vedhuggare/villaägare som hjälper en skogsägare att utföra nyttigt arbete omfattas i
praktiken av dessa krav genom att skogsägaren har ett arbetsmiljöansvar.
För anställda krävs från 1 januari 2015 godkända teoretiska och praktiska prov för den typ av arbete
som skall utföras, t.ex. motorsågskörkort. I praktiken handlar det om nivå ABC (eller ABS) för
avverkning i kraftigt brandskadad skog. För anställda gäller även förbud mot ensamarbete i
brandskadad skog.
För skogsägare och andra egenföretagare och deras familjer* som gör arbeten för egen räkning, t.ex.
arbetar i egen skog finns undantag från vissa regler. Till exempel förbudet mot ensamarbete vid vissa
särskilt riskfyllda arbeten som arbete i brandskadad skog och utbildningskravet.
Observera att det kan uppstå ett arbetsmiljöansvar på en privat skogsfastighet även fast det inte är
någon riktig anställning, t.ex. om en granne eller svärson/svärdotter hjälper till.
Även om det för en skogsägare inte alltid finns något formellt lagkrav på utbildning och kompetens
eller förbud mot ensamarbete så är det lämpligt att följa dessa regler. Med kompetens så går också
arbetet lättare och blir roligare.
* till familj räknas boende i skogsägarens hushåll och rakt upp och nedstigande generationer

Särskilda hälsorisker och andra problem med sot och damm
Hälsorisker
Att andas in sotpartiklar innebär hälsorisker. Vid trädfällning, sågning och annan hantering av bränt
virke sprids sot och askpartiklar i luften, särskilt vid torrt väder. Även om det är ”naturligt” sot från
bark och ved, som är mindre farligt än sot från många konstgjorda material, så finns det risker för
cancer och olika lungsjukdomar. Det är framförallt de riktigt små partiklarna som når långt ner i
lungorna som är farliga. Vanliga enkla andningsmasker släpper igenom de minsta partiklarna och kan
ge en falsk trygghet.
Personer som röker löper ökad risk då flimmerhår i lutvägarna har sämre funktion att rensa bort
skadliga partiklar. Personer med lungsjukdomar är givetvis också extra känsliga.
Kunskapen om riskerna av sotdamm är bristfällig men man vet att t.ex. brandmän och sotare löper
ökad risk. Arbetet bör planeras för att minimera exponeringen, t.ex.





Arbeta med vinden i ryggen (sammanfaller även med att ha ryggen fri från fallande träd)
Använda extra bra hyttfilter på maskiner och byta dessa ofta
Vid industriprocesser kan bevattning minska dambildning (och även underlätta barkning), i
skogen är dambildningen störst vid torrt väder.
Genomföra mätningar av damexponering kontra gränsvärden i samverkan med expertis på
området

Smutsig och slitande miljö
Sot och aska ger en smutsig miljö med ökat slitage
på maskindetaljer som matarvalsar, lager och
tätningar samt ökat behov av rengöring.

För motorsågar kan övervägas att byta till tätare
luftfilter (pappersfilter i stället för de vanliga
plastnäten). Det finns erfarenheter av
sotskärningar när sot avlagras i motorn.
Erfarenheterna från maskinarbete i tidigare brandområden är ökat slitage på kedjor delvis beroende
på ökad risk för stensågning när aggregatet hamnar lägre när jorden är bortbränd, vindfällda träd
(men mindre föroreningar av jord än vid vanlig vindfällning). Virket och kvistarna sägs också med
tiden blir hårdare och med torrträdsegenskaper.
Avsaknad av humus, markvegetation och rötter ger en annan terräng för körning med mera
vibrationer och minskad bärighet på svaga marker.
Att köra nära träd med avbrända rötter på svag mark medför risk att träd eller topp faller över
maskinen.

Arbetsteknik vid avverkning i brandskadad skog
Generellt för såväl maskinell som motormanuell avverkning
En kraftigt bränd skog innehåller ofta många fällda träd och mycket av de risker, regler och den
arbetsteknik som finns vid stormfälld skog är relevant. Fallna träd ligger dock ofta i olika riktningar
och med mindre markkontakt och tyngd i rotvältor och därmed även mindre spänningar. Vanliga
regler och råd för stormfälld skog (som till stor del gäller även här):









ensamarbete är förbjudet (gäller inte självverksamma)
arbeta utifrån och in i stormens/de fällda trädens riktning (här är det mera relevant att jobba
med vinden i ryggen och ryggen fri)
börja med att få ner lutande och hängande träd (ja, men även raka brandskadade träd är
riskträd vid blåst)
endast jobba från en säker position med ryggen fri
ständigt förutse följdeffekter vid kap och fällningar
motormanuell rotkapning kan behövas, (men inte lika ofta som i vanlig stormfälld skog då
rötterna ofta är i luften och det spänner mindre samt är mindre jord på stammarna)
använda speciella kaptekniker som förhindrar spjälkning och ger kontroll
ibland krävs att träd dras isär eller säkras med maskin eller vinsch innan arbete kan utföras
säkert

Det som ytterligare ökar riskerna i en brandskadad skog är den stora risken för okontrollerade fall av
träd och träddelar. Det är avbrända rötter, avbrända grenar och stam samt torkande ved under

nedbrytning som är orsaken. I första hand bör därför en väl skyddad förarmiljö på maskin väljas. En
annan risk är försämrad bärighet i marken och risk för urbrända hålor och glödbäddar under lång tid.
Även om det naturligtvis är stressande att ha fått sin skog skadad och naturligt att vilja reparera
skadan så är det klokt att inte ha för bråttom.




Avvakta med avverkningsarbete tills försäkringsfrågor är utredda och räddningstjänsten gett
klartecken. All eftersläckning måste vara avslutad.
Vänta tills rejäla blåsväder dragit förbi och fällt de minst stabila träden. I regel minst någon
månad.
Undvik att arbeta vid blåsväder eller upplega av tung snö.

Sågförare och utrustning kan bli utsatt för damm från sot. Hälsoriskerna är tyvärr dåligt kända, men
försiktighet bör gälla. Det finns dock erfarenheter av att motorsågsmotorer havererat. Eventuellt bör
annan typ av luftfilter användas för att förhindra att det fina sotet dras i motorn. Andningsskydd kan
behövas till personal.

Speciellt vid motormanuell fällning och upparbetning av brandskadade träd.
Vid avbränd bark torkar träden till i mantelytan och veden blir hårdare och sprödare. Det ger ökad kastrisk vid
instick och en mindre böjbar och stark brytmån. Vid svag ved är det extra viktigt att fälla i naturliga riktningen.
En något smalare brytmån kan också rekommenderas vid torr och mindre böjbar ved.
Vid toppbrand är barr och lövmassa avbränd. Risken för nedfallande grenar eller topp från det fällda trädet
eller andra träd i närheten måste ständigt uppmärksammas. En extra lång och snabb reträtt är lämplig.
Fällredskap som inte ger vibrationer och svaj i stammen kan vara att föredra. Med mindre grenvikt kan man få
lyfta lite högre i fällskäret innan trädet faller.
Markförna bortbränd och grenverk reducerat. Träden landar inte lika mjukt när man fäller dem. Kan studsa
runt mer än vanligt.
Undvik att fälla så att det fällda trädet slår emot andra träd. Brända och döda grenar eller hela toppen knäcks
lättare och kan slungas mot dig som sågförare.

Vid nedtagning av hängande stammar kan topp eller grenar från det hållande trädet bli kastade mot
dig när trycket släpper.
Syna stammarna och kronorna noggrant innan sågning
Putsa gärna bort sotiga delar med yxa eller motorsågen för att se var veden börjar. Det blir lättare
bedömning av brytmånen inför fällningen.

Brandskadade träd.
Brandskadade torrträd kan vara utbrända invändigt och stå endast på
rotbenen. Ett sådant träd bör du fälla i dess naturliga fallriktning, enligt
följande:
1. Gör riktskäret på vanligt sätt, på båda sidor om skadan om du fäller från
ihålighetens ”framsida”
2. Gör ett instick från ena sidan och såga bakåt en bit. Brytmånens bredd bör
vara minst 1/10 av trädets diameter eller mera om virket är dåligt.

Döda träd, torrträd.
Torrträd bör endast avverkas när ett större antal uppkommit till exempel genom insektsangrepp eller
skogsbrand. Enstaka torrträd är värdefulla för den ekologiska mångfalden och bör därför lämnas
orörda. Torrträd är hårda och spröda och har sämre hållfasthet i brytmånen. De väger dessutom
mindre och kan därför vara svårare att få på fall.
1. Eftersom virket är kraftigt försvagat bör du fälla trädet i den naturliga fällriktiningen. Försök placera
brytmånen i stark ved. Med dålig ytved kan riktskäret sågas djupare än normalt (upp till 50 % av diametern om
trädet är i hyfsat skick).
2. Såga fällskäret som vanligt. Använd helst brytjärn. Om du använder fällkilar, var försiktig när du slår in dem
så att belastningen på brytmånen inte blir för stor och trädet vibrerar.

