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Ett femårigt EU-projekt 
för den svenska skogen

l  14 län samverkar under 2015-2019.

l 120 naturvårdsbränningar ska 

    genomföras runt om i Sverige.

l Alla åtgärder sker i skyddade 

    områden inom Natura 2000.

l Total budget 100 miljoner kr.

l Life-Taiga återskapar och 

    bevarar en unik natur och 

    hotade arter för kommande 

    generationer.

In the period 2015-2019, 14 of the County

Administrative Boards in Sweden are working

together in an EU project called Life-Taiga.

Some 120 controlled burning events will be

undertaken within the project.

Life-Taiga, financed by the EU and the

Swedish Environmental Protection Agency,

is one of the largest projects of its kind and

has a budget of € 11,2 million. It is a part of the

EU’s and the County Administrative Board’s

work to help protect threatened species and

their essential habitats.

Naturvårdsbränning sker under kontrollerade former

och med utbildad personal. Bränningarna skapar en

öppnare, ljusare och mer artrik skog.
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Åtgärderna i projektet delfinansieras av EU-programmet Life Natur och Naturvårdsverket. 
Programmets syfte är att skydda och vårda områden som ingår i nätverket Natura 2000.

LIFE-Taiga

Open, warm and
species rich forests



Planerad skogsbränning är ett sätt att ta hand om naturen

De gynnas av bränder
Ungefär 100 arter är direkt beroende av
skogsbränder för att kunna överleva.
Andra arter gynnas indirekt, till exempel
fåglar som lever av larver och insekter 
i de brända trädstammarna.

Många växter, svampar och djur är hotade

eftersom det brinner för sällan och på för få

platser i skogen jämfört med hur det var förr.

Bränderna behövs eftersom de bidrar till att

bevara och återskapa biologisk mångfald.

För att gynna de hotade arterna behövs åter-

kommande bränder över en längre tidsperiod.

Ingen vill ha en oönskad och okontrollerad

skogsbrand. Därför gör samhället sitt yttersta

för att släcka bränder. Planerad naturvårds-

bränning gör liknande nytta för naturen som

den oönskade branden. Men en naturvårds-

bränning är kontrollerad och styrs av brand-

utbildade naturvårdare.

Tretåig hackspett
(Picoides tridactylus)

Goliatmusseron (Tricholoma matsutake)

Svedjenäva
(Geranium bohemicum)


