
Naturvårdsbränning & renskötsel

Länsstyrelsen i Västerbottens 

erfarenheter från 25 år med 

naturvårdsbränningar i skyddade 

områden



Naturvårdshistorik



Naturvårdshistorik

• Början av 1900-talet – tanke på att skydda natur 

undan exploatering

• 1950-tal – sköta skyddad natur, ffa kulturpräglad 

natur

• 1970-tal – diskussioner om att sköta skog med eld

• 1990-tal – första naturvårdsbränningarna

• 2010-tal – naturvårdsbränning allmänt accepterad 

skötselmetod

• 2020-tal – allt mer skyddad skog som sköts aktivt 

för att bevara naturvärden…



Brandhistorik i Västerbotten



Brandhistorik i Västerbotten
• Innan 1600-talet: fåtal mycket stora bränder. 

Lång tid mellan bränder (100 år). Naturliga 

brandorsaker?

• Från 1600 till slutet av 1800: Många små bränder, 

flesta människoskapade för att förbättra bete. 

Konflikt mot rennäring?

• 1900 och framåt: mycket effektiv 

brandbekämpning som nästan utrotar 

skogsbranden

• 1940 – 1970 tal: Hyggesbränning!

• 1990-tal och framåt: Naturvårdsbränning



Länsstyrelsen och bränningar
• 1995 genomfördes de första naturvårds-

bränningarna i länet. AssiDomän (Sveaskog) och 

forskare brände i två domänreservat.

• 2003 första bränningen i Länsstyrelsens regi

• 2009 första bränningarna med entreprenörer i 

reservat. Större och fler områden. Diskussion 

kring samråd med rennäring inför bränning

• 2015 Life taiga startar. Samrådsprocesser 

formaliseras. Principer om kompensation.



Samrådsprocessen



Samrådsprocessen
• Fram till 2011 – remiss inför reservatsbeslut sågs 

som samråd – ingen övrig info till samebyar

• 2012 – 2014: årliga utskick till berörda samebyar 

med information om planerade bränningar. Ibland 

fältsyn och revidering av plan

• 2015 – 2020: Utskick kombinerat med info på 

Samebyordförandemöte, info på plats i fält 

innan. Diskussioner och fältsyn när så önskas

• Testverksamhet med kompensation i form av 

utplantering av renlav för bränningar i Life taiga 

projektet. 25 hektar = 500 säckar renlav.



Framtiden



Framtiden
• Långsiktig planering av bränningar med kortare 

genomförandeplaner om 5 – 10 år

• Ta fram samebyvisa brandplaner för alla 

skyddade områden. 

• Vilka betesmarker är viktigast i dagsläget? Annan 

viktig ”infrastruktur” som påverkas av 

bränningar?

• Var gör brand minst skada (el. mest nytta?) i 

nuläget?

• Var bränna idag, om 10 år, om 30 år, 50 år osv?



2020
• Nytt life-projekt med bränningar 2022 – 2027

• Samråd med rennäring under 2020

• Klart till januari 2021

• Första steg i långsiktig samrådsprocess, men 

fortsatt dialog under kommande år.

• Alla planerade bränningar ska vara förankrade 

innan ansökan skickas in!
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