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Sedan den dagen då man för första gången behärskade elden har människan haft överhand 
över de flesta djur och växter i naturen. Elden hjälpte människor att försvara sig mot rovdjur, 
värma sig under kalla nätter. Det ledde till att man kunde bo på kalla platser där man annars 
skulle ha dött av kyla! Så spred sig människan med hjälp av elden till större delar av världen 
och började kalla hela världen för sitt hem. En tid senare upptäckte man att man kunde odla vissa 
nytiga växter och göra bröd av dem. Snart fanns odlingsfält överallt och människans 
population började stiga snabbt. För att få tillräkligt med mat behövde man fler och bättre 
åkrar. Då började man bränna av delar av de stora skogar som fanns på den tiden för att 
tillgängliggöra fertil mark. Från den dagen har skogen aldrig varit fri från mänsklig 
påverkan, låt det vara jakt av stora bytesdjur där man använde brand som hjälpmedel eller 
aktiviteter knutna till jordbruk som skogsbränningar och skogsbruk. 
 
 

Naturliga skogsbränder 
För att förstå hur kraftfullt vi har påverkat våra omgivande skogar via brandkontroll 
(möjlighet att starta och släcka bränder) och på andra sätt, borde vi studera vad det var som 
formade och påverkade skogen naturligt (händer även nu om man bara låter skogen vara 
ifred). De viktigaste faktorerna av så kallade störningar som påverkar skogen, skogens 
struktur och artsammansättning avsevärt, är vattentillgång och fuktighet, kraftiga 
vindar/stormar som kan välta stora arealer skog och orsaka skogsbränder. Skogsbrand är den 
kraftfullaste naturliga störning som kan förändra skogen på ett dramatiskt sätt under en väldigt 
kort tid. Branden kan brinna från några timmar till flera dagar eller till och med veckor i 
sträck. Bränder som pågår så lång tid kan påverka stora områden. Undersökningar har visat att 
stora skogsbränder som täckte 35 000 hektar (350 km2) var ofta förekommande innan man 
aktivt började släcka bränder. Bränder som omfattade runt 100 000 hektar är kända från 1500-
talet i Västerbotten. Liknande bränder är även kända från Sibirien där det finns tillräkligt stora 
obebyggda områden och där bränderna fortfarande har kvar sin starka roll i skogens ekologi. 
Stora bränder är sällsynta och förekommer under extremt torra väderförhållanden. Vanligaste 
skogsbränderna var i storleksordningen på några tusen hektar och samma plats, i t.ex. södra 
Sverige, brann igenomsnitt var 15 – 30 år (brandintervall). Brandintervall varierar dock starkt 
från plats till plats och det är många faktorer som har inverkan här. 
 
Skogsbränder har varit en naturlig del av naturen under så lång tid och återkommit så pass 
ofta att vissa djur- och växtarter har evolverat till att bli brandspeciallister. Det betyder att de 
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Brandberoende arter 
• Eukalyptus skogar bränns ner 

fullständigt men växer 
snabbt tillbaka eftersom alla 
eukalyptus frön som har 
legat i marken i flera tiotals 
år, gror samtidigt och direkt 
efter branden (frön reagerar 
på värmen som skapas under 
branden). 

• Många skalbaggar parar sig 
endast på brända platser 
(eller på fortfarande 
brinnande platser!) där de 
lägger sina ägg i bränd ved. 

Intresset att släcka 
• Ekonomiskt: skogsbruket 

är en långsiktig 
investering och man 
räknar med stabilitet i 
skogen. Branden är dock 
en negativ störning som 
kan ödelägga de 
ekonomiska intressena. 

• Socialt: som till exempel 
bostads- och 
industriområden, parker 
och kulturella värden. 

kan överleva endast om antingen de själva eller omgivning brinner och måste utsättas för en 
brand tillräkligt ofta. 
 

Skogsbränning inom naturskötsel 
Idag när biodiversitet är på agendan utgör så kallad brandskötsel en accepterad och 
nödvändig metod för att behålla och återskapa 
biodiversitet bland annat i naturreservat och 
nationalparker. Det skapar dock ett dilemma. För att 
på långt sikt kunna behålla den biodiversitet vi har i 
100-tals år, så måste dagens biodiversitet förstöras i 
brand. Dagens biodiversitet är den huvudsakliga 
grunden till idén bakom naturreservaten och 
nationalparkerna. Därför kan det tyckas vara dumt att 
bränna upp de rödlistade arterna och förstöra en av de 
få platserna där dessa arter finns kvar, bara för att 
gynna andra eller eventuellt samma arter om 10 eller 
till och med 100 år. 
 

Mänsklig påverkan 
Mänsklig påverkan har sett ut på olika sätt under olika 
tidsperioder. Under till exempel 1500-talet har 
samerna genom renskötsel och jakt minskat antalet 
bränder. Men under slutet av 1700-talet kom man in i en ny period av ett förhöjt antal bränder 
på grund av boskapsskötsel, då man brände bort skog och omvandlade den till betesmark för 
boskapen. Innan 1650-talet var den mänskliga påverkan på antalet bränder minimal bara för 
att öka nästan tolv gånger under 1800-talet. 
 
Även om antalet bränder har ökat i antal så har 
storleken på branden minskat dramatiskt. 
Storleksminskningen beror på intresset att släcka dem 
och den tekniska möjligheten att kunna släcka bränder 
effektivt. I dagsläget antänds en stor del av bränderna 
på grund av oaktsamhet och oförstånd, vilket också är 
orsaken till så pass många ytterst små bränder. 
 

Betydelse för ekosystemet 
Skogsavverkning har resulterat i att det idag finns 
mindre skogspartier i större utsträckning och dessa 
ligger på större avstånd från varandra än tidigare. 
Dessa skogspartier kan ses som öar och ju längre ifrån 
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varandra dessa är, desto svårare blir det för olika arter att vandra mellan dem. Det spelar stor 
roll när till exempel ett litet naturreservat som är unikt i sin omgivning drabbas av en 
omfattande brand. Då blir det svårt för arter som försvinner att återkomma till platsen på eget 
hand. 
 

Framtid 
Jag tycker att man i framtiden bör prioritera naturvårdsskötsel samt återställning av skog och 
andra fragmenterade naturtyper som skövlats av människan framför ekonomi. Det är också 
viktigt att oaktsam och negativ mänsklig påverkan vid naturskötsel, både i dåtid och nutid, ska 
vara minimal och att arbetet ska utföras på ett klokt och vetenskapligt sätt. Det kräver dock 
allmänhetens intresse och förståelse av skogens ekosystem. Min förhoppning är att 
människan ska se sig som en naturlig del av ekosystemet. 
 

Mer information 
Skogsbrandsekologi är ett stort forskningsområde som är välbeskriven och dokumenterad 
med många aktiva debatter på både forsknings- och politisk nivå. Men det finns mycket som man 
inte förstår och behöver utforska vidare. Därför rekommenderar jag att läsa någon av följande 
litteratur, samt min egen uppsats om skogsbränder. 
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