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metoderna betning och bränning
Abstract
Grazing and burning are two natural disturbances that can be used as methods for restoring
landscapes that have been damaged, either by man or by nature. In this study I have tried to
figure out which of these methods are the best when it comes to restoration in landscapes. Do
they work better together, on their own or should you just let the landscape be? My results
showed that if you want high grass and a low coverage of bare ground, you should use the
method of burning or just let the landscape be. If you want the opposite, low grass and a lot of
bare ground, you should use the method of just grazing or use both grazing and burning. There
is no right or wrong method because the best method is the one that helps you to reach the
specific restoration goals. One thing to consider in this study is that the ecological interactions
that happens between burning and grazing are often hard to study because they occur on such
large scales. Therefore, you will only get a simplified understanding of these methods and the
interactions between them when you perform this kind of study. Even if the results are
simplified, I think that they can be very useful when influencing landscapes. They can guide
you in the right direction, so that you can reach the goal you have with your restoration and also
tell what method that won’t give a better result and thereby minimizing the workload.

Sammanfattning
Bränning och betning är naturliga störningar som används som metoder under
naturvårdsarbete i landskap som behöver bevaras eller återställas. I denna studie har jag
försökt komma fram till vilken metod som fungerar bäst när man använder dessa störningar
för att restaurera landskap. Vill man att störningarna ska jobba tillsammans, var för sig eller är
det bäst att låta landskapet vara ostört? Mina resultat visade att om man vill ha högt gräs och
en låg täckningsgrad av bar mark, ska man använda metoden bränning eller bara låta
landskapet vara. Om man istället vill ha det motsatta resultatet, lågt gräs och en hög
täckningsgrad av bar mark, ska man använda metoden betning eller metoderna betning och
bränning tillsammans. Ingen av dessa metoder är bättre än den andra. Alla fyller sitt syfte
beroende på vad man vill uppnå med sitt projekt. De ekologiska interaktionerna som sker
mellan bränning och betning är ofta svåra att studera eftersom de sker i så stora omfattningar.
Därför kommer man att få en förenklad förståelse för dessa metoder när man genomför en
studie som denna. Även om resultaten är förenklade, kan det vara mycket användbara när man
ska påverka landskapet. Mina resultat kan underlätta för framtida projekt och därmed minska
arbetsbördan inför kommande restaureringar av landskap.
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Introduktion
De senaste 60 åren har den mänskliga populationen mer än fördubblats och under 2000-talet
har den höga efterfrågan av mat lett till stora habitatförluster för de flesta organismer
(UNFPA, 2011; Cousins et al., 2015). Människor har övergivit mark som inte längre varit
produktiv och har istället ökat övertagandet av annan mark för jordbruksändamål. Detta leder
till en förändring av landskapets struktur och anses vara ett av de största hoten mot
biodiversitet världen över (Baillie et al., 2004). Denna stora förlust av habitat och ekosystem
kan åtgärdas genom att bevara och återställa det som finns kvar (Jordan, 1997). Enligt SER
(The SER International Primer on Ecological Restoration), (2004), så är främst ekosystemen
som har blivit direkt eller indirekt påverkade av människan som behöver restaureras. SER,
(2004), definierar restauration som när man assisterar ekosystem för att hjälpa det att
återhämta sig när det kommer till dess ursprungliga utseende och komposition.
För att kunna bevara och restaurera landskap samt öka biodiversitet är det viktigt att det finns
kunskap om de processer som påverkar variationerna i växtlighetens struktur. Detta gäller i
alla klimat och landskapstyper (Olff et al., 1999). Restaurering av ekosystem kan göras
hanterbart genom att lägga fokus på landskapen i ekosystemen. I denna studie ligger fokusen
på restaurering av svenska landskap genom tre olika metoder; betning av boskap i
betesmarker, antändning av vegetationen i landskapet vilket kallas för bränning och metoden
”betning formad av eld”. ”Betning formad av eld” är en interaktion mellan metoderna betning
och bränning (Fuhlendorf et al., 2008). Fuhlendorf et al., (2008), föreslår att interaktion
egentligen är en enda störning som kan bidra med många positiva effekter till landskap i
behov av restaurering. Effekterna som kommer från denna interaktion har inte förekommit när
metoderna betning och bränning har använts var för sig (Fuhlendorf et al., 2008). Förståelsen
kring hur betning och bränning påverkar naturen är lika betydelsefullt som att förstå klimatets
påverkan (Archibald et al., 2005).
Enligt Vinton et al., (1993), och Archibald et al., (2005), kan man se samarbetet mellan eld
och betning när elden sprider sig i landskapet i form av fläckar och när herbivorer väljer de
områden som nyligen blivit brända. Landskap med en skiftande mosaik är viktiga för
biodiversitet och uppkommer av att herbivorer får beta fritt från de brända och obrända
delarna av landskapet (Fuhlendorf, 2009). Metoden att fläckvis bränna marken kan man
använda för att flytta betande djur från ett ställe till ett annat. Djuren förflyttar sig för att de
attraheras av den nybrända vegetationen, då den är mer välsmakande (Fuhlendorf och Engle,
2004). Detta leder även till att herbivorernas konsumtion av vegetationen påverkar hur väl
landskapet kan antändas då mycket av bränslet åtgår (Fuhlendorf, 2009). Archibald et al.,
(2005), benämner denna påverkan och kallar den för ”the magnet effect”. Återkommande
betning kan skapa mosaiklandskap som består av både korta och långa typer av gräs
(Archibald och Bond, 2004). Med hjälp av ”the magnet effect”, även kallad betning driven av
eld, kan betade områden återhämta sig till sin fulla biomassa inom bara en växtsäsong
(Archibald et al., 2005). Den strukturella diversitet som då bildas hos växtligheten i
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landskapet, har visat sig vara viktig för både växters och djurs artmångfald (Olff et al., 1999).
Stora herbivorer har även en kraftig påverkan på primär produktion, jordegenskaper,
näringscykler, samhällsstruktur, processer i ekosystemet och olika biota (Danell et al., 2006;
Vinton et al., 1993). När det kommer till utvecklingen av grässlätters ekosystem och för
evolutionen av arter inom dessa miljöer, så är alltså bränning och betning störningar som kan
bidra med stor påverkan (Fuhlendorf et al., 2008).
Bränning är en skötselmetod som används inom jordbruket, bland annat för att få ett
högkvalitativt bete. Detta är en kunskap som har funnits i tusentals år (Larsson och Persson,
2010). Att ett landskap börjar brinna utan hjälp av människan sker nästan aldrig naturligt
längre, skogsbruket och bilvägnätet kan vara orsaker till detta (Granström, u.å.; Nilsson,
2005) Samhällets och skogsnäringens intresse för att bekämpa skogsbränder ökade kraftigt
när skog fick ett ekonomiskt värde för industrin (Nilsson, 2005). Eldens spridning hålls efter
mer effektivt på grund av vägarna belägna på landsbygden och i skogarna (Granström, u.å).
Detta har lett till att en stor mängd av skogarnas biodiversitet har försvunnit (Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2010). Eld har en inverkan på artkompositionen och
successionen genom att den avlägsnar eldkänsliga arter och därmed gynnar de arter som är
resistenta mot eld (Sannikov och Goldammer, 1996). Det spatiala mönstret som kommer av
bränning är en ekologiskt viktig variabel, då det ofta påverkar viss växtlighets komposition
och hur väl arter kan återkolonisera sig i landskapet (Moloney och Levin, 1996). Brand skapar
döda träd och död ved, som idag är en bristvara (Nilsson, 2005).
Genom att använda eld inom naturvårdsarbete kan man restaurera mark som tidigare varit
likåldrig produktionsskog för att snabbt öka naturvärdena i habitatet. I Sverige gjordes den
första naturvårdsbränningen 1990 i Hälsingland. Denna bränning gjordes i naturvårdssyfte,
inte för industriella ändamål (Nilsson, 2005).
Betning och bränning har ännu inte blivit ett stort ämne inom forskning. Detta gäller betning
och bränning som individuella faktorer samt interaktionen mellan dem samt hur dessa
metoder formar vegetationen och hur det kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden
(Bond, 2005; Vinton et al., 1993). Forskning i Europa om betning och bränning har varit och
är fortfarande bristfällig. De flesta studierna som finns tillgängliga och som behandlar betning
och bränning, har gjorts i andra världsdelar som bl. a. Afrika och Nordamerika, och i
habitattyper som inte finns i Europa (Archibald et al., 2005; Archibald och Bond, 2004; Bond,
2005; Bond och Keeley, 2005 och Brady et al., 2011). Betning och bränning är faktorer som
var och en påverkar ekosystemens processer, men interaktionen som skapas mellan dem kan
vara, ur ett ekologiskt perspektiv, viktigare än de effekter som de skapar på egen hand (Brady
et al., 2011).
Syftet med detta projekt är att undersöka vilken av metoderna bränning, betning, bränning och
betning samt ostörd, som fungerar bäst inom naturvårdsarbete. Detta är viktigt att förstå
eftersom det bidrar till att man kan ta viktiga beslut, baserade på vetenskapliga fakta, om
underhåll för bevarande och restauration av öppna habitat. Målet med projektet är att bidra
med mer kunskap om dessa metoder och därmed blir restaurering av landskap enklare genom
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att man vet vilken av metoderna som är bäst för att kunna bevara och skapa öppna landskap.
Jag har två frågeställningar som jag vill försöka få svar på genom detta arbete:
•

Vilken metod är mest användbar av betning, bränning, en kombination av båda eller
ska man låta marken vara orörd vid restaurering och bevarande av landskap med fokus
på gräsets höjd och täckningsgraden av vegetationen?

•

Kan denna studiens resultat appliceras på alla sorters landskap?

Material och metoder
Bakgrund
Insamlingen av data har utförts i beteshagar som tidigare varit produktionsskog och de är
belägna i Ekoparken på Nordens ark i Bohuslän. Här har insamling av data skett sedan 2015
vid 10 provtillfällen. Provtillfällena har skett en gång på hösten (augusti och september) och
en gång på våren marken (mars och april) varje år. I mina analyser har jag använt insamling
nr. 1 - 8, vilket gjordes under 2015 - 2018. Datainsamlingar som gjordes 2015 - 2018 (nr. 1 7) har utförts av Karin Amsten, doktorand vid SLU, Alnarp, Institutionen för sydsvensk
skogsvetenskap. Datainsamling nr. 8 har jag själv utfört år 2018. Data från insamlingarna har
använts i mina analyser.
Datainsamling
Datainsamling genom att ta prover av gräsets höjd och täckningsgraden av bar mark och
blandad vegetation gjordes för att se hur väl metoderna betning, bränning och en kombination
av båda fungerar beroende på vilket mål man har med behandlingen. Som referens togs även
prover på orörd mark. Provtagning av gräsets höjd är intressant då det kan vara en indikator
på hur väl vegetationen blir betad av boskap beroende på om marken blivit bränd eller inte.
Jag antecknade täckningsgraden av blandad vegetation, sten och bar mark för att se hur
betning och bränning påverkar utbredningen av dessa täckningsgrader.
Provmetod och provyta
Fältarbetet bestod av att samla in data från olika så kallade ”plots”, som är inhägnade
områden i 4 olika beteshagar. Det finns totalt 24 plots, 6 stycken i varje hage. Dessa plots
ligger utspridda i varje hage med att avstånd på cirka 2 - 100 meter mellan varje plot. Varje
plot är 14x14 m och är indelad i fyra rutor på 7x7 m (figur 1 och bild 1). Dessa fyra rutor är:
•
•
•
•

Kontrollruta - ingen betning eller bränning - stängslad
Bränd ruta - bränning men ingen betning– stängslad
Betad ruta - betning men ingen bränning – ej stängslad
Bränd och betad ruta – bränning och betning - ej stängslad

Bränningen av rutorna utfördes i april och mättningarna på våren utfördes innan bränningen.
Gräshöjden mättes på bladen med hjälp av tumstock i varje ruta på specifika punkter.
Punkterna har ingen bestämd storlek eller plats. Tumstocken sattes ner där jag med ögonmått
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tyckte att det skulle vara en bra punkt med hjälp av en ritning (figur 2). Punkterna ligger på
tre rader med 3 punkter på varje rad och proverna togs i en specifik ordning, nr. 1 - 9 (figur
2).
Jag antecknade även täckningsgraden av blandad vegetation, sten och bar mark i kvadratmeter
i alla fyra rutor med hjälp av ögonmått.
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(ostängslad)
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(stängslad)
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Figur 1. De fyra rutorna i en plot. Varje ruta är 7x7m och en plot är totalt 196 kvadratmeter i area. Varje ruta har
blivit behandlad på olika sätt; bränd, betad, kontroll och bränd och betad. Två av rutorna är stängslade, bränd och
kontroll, och två är inte stängslade, betad och bränd och betad. De heldragna linjerna indikerar att det är stängslat
och på de streckade linjerna finns det inget stängsel. De stängslade rutorna ligger alltid på samma sätt som i
denna figuren. De ostängslade kan ibland ligga på andra sätt (på grund av otillgänglig terräng), men alltid i
kontakt med de stängslade rutorna.

Bild 1. En ”plot”. Detta är den stängslade delen och den ostängslade delen är belägen på olika områden
runtomkring.
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Figur 2. En ruta i en plot. Det är nio provpunkter i varje ruta och här mättes vegetationens höjd och denna metod
gjordes i insamling nr.1 - 8. De blå cirklarna i figuren representerar provpunkterna och proverna togs i
nummerordning.

Analys
Data från fältarbetet analyserades i statistikprogrammet SPSS. Analyserna gjordes genom att
först kontrollera om all data var normalfördelad eller inte genom ett Kolmogorov-Smirnovs
test. Min data var inte normalfördelad så jag fortsatte därmed att göra mina analyser genom
ett Kruskal-Wallis test. Jag valde att göra två Kruskal-Wallis test då jag ville se skillnader i
min data. I det första testet jämförde jag medelrankningsvärdet* av gräsets höjd från alla 24
plotar mellan varje år under 2015 - 2018. Jag genomförde mitt andra Kruskal-Wallis test på
mina olika täckningsgrader från varje plot och dess rutor för att se om det fanns en signifikant
skillnad mellan åren 2015 - 2018. Jag valde att lägga fokus på bar mark då den visade en
signifikant skillnad och gav de mest relevanta resultaten till min studie.

Resultat
Jag fann att det var en signifikant skillnad i medelvärdet av gräshöjderna mellan de fyra olika
behandlingarna (KW=189,7; fg=3; p=0,0007,1929e-41). Rutorna som fick behandlingen betad
och bränd var de som hade det lägsta medelrankningsvärdet av höjden på gräset
(medelrankningsvärdet= 199,54) och de betade hade det näst lägsta medelrankningsvärdet
(medelrankningsvärdet= 214,25). Rutorna som inte var behandlade och var kontrollrutor hade
det högsta medelrankningsvärdet av gräsets höjd (medelrankningsvärdet= 413,99) och de
brända rutorna hade det näst högsta medelrankningsvärdet (medelrankningsvärdet= 390,22)
(figur 3).
*) Rankningsvärden (som ickeparametriska tester använder) ordnar alla mätvärden från lägst
till högst. Kruskal-Wallis testet jämför grupper genom att ranka gruppernas mätvärden på
detta sätt i förhållande till varandra. Om det lägsta mätvärdet är högre i den ena gruppen än
den andra får denna grupp plus ett i rankningsvärdet. Sedan tittar man på det näst lägsta och
fortsätter så till det högsta. Då får man en lista av rankningar för alla jämförelser för alla
grupper. Medelrankningsvärdet är ett medelvärde för dessa rankningar.
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Medelrankningsvärdet av gräsets höjd mellan behandlingarna
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Figur 3. Medelrankningsvärdet av gräset var högst i kontrollrutorna och lägst i de rutorna som blev både brända
och betade. Y axeln visar medelrankningsvärdet. X axeln visar behandlingarna. BB= Bränd och betad, BR=
Bränd, BE= Betad och K= Kontroll.

Jag fann att det var en signifikant skillnad i täckningsgraden mellan behandlingarna hos bar
mark (KW= 8,6; fg=3; p=0,035). Bar mark hade högst täckningsgrad i de betade rutorna
(medelrankningsvärdet= 318,91) och lägst i de brända rutorna (medelrankningsvärdet=
286,15). Rutorna som var brända och betade hade nästan lika hög täckningsgrad som de
betade rutorna (317,65) och kontrollrutorna fick näst lägst täckningsgrad av bar mark (295,28)
(tabell 1). Jag fann ingen signifikant skillnad i täckningsgraden av gräs.
Tabell 1. Täckningsgraden av bar mark hos de olika behandlingarna i medelrankningsvärden.

Metoder

Medelrankningsvärde

Bränd

286,15

Betad

318,91

Bränd och betad

317,65

Kontroll

295,28

Diskussion
Bränning och betning är naturliga störningar som kan bidra med positiva effekter till landskap
som behöver hjälp att återhämta sig eller för att gynna olika arter. Bränning och betning kan
även bidra till heterogenitet, och därmed en ökad mångfald (Fuhlendorf et al., 2008;
Fuhlendorf och Engle, 2004). I mina resultat kan man se vilka effekter mänsklig påverkan har
på landskapet. I tre rutor genomfördes olika behandlingar bränning, betning samt en
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kombination av bränning och betning och en ruta lämnades orörd, vilket fungerade som en
kontrollruta. Rutan som lämnades orörd var den som hade det högsta medelrankningsvärdet
när det kom till gräsets höjd och fick en låg täckningsgrad av bar mark. Rutan som brändes
gav högt gräs, men också den lägsta täckningsgraden av bar mark.
Vogel et al., (2007), fick inte samma resultat, de påstår att brända ytor ger tre gånger mer bar
mark än ytor som blivit betade eller brända och betade. Vogel et al., (2007), utförde sina
behandlingar och mätningar på ett liknande sätt som de har utförts i denna studie. Enligt
Vogel et al., (2007), så borde den rutan som enbart brändes ha en högre täckningsgrad av bar
mark än vad mina resultat visar. Varför Vogel et al., (2007), och mina resultat blev så olika
kan bero på att våra studier har utförts i olika landskapstyper. Jag utförde min studie i Sverige
på betesmarker och Vogel et al., (2007), utförde sin studie i USA i ett landskap som tidigare
varit en prärie. Detta ger väldigt olika förutsättningar när det kommer till studierna och
därmed även olika resultat. De kulturella skillnader som finns i världen kan göra att studier
har olika fokus och resultaten kan var svåra att jämföra. I Nordamerika brukar man lägga
fokus på orörda landskap när man utför naturvårdsarbete och i Europa är normen att
restaurera kulturlandskap, i.e. landskap som har förändrats på grund av mänsklig aktivitet
(SER, 2004, Nationalencyklopedin, u.å.).
Fuhlendorf och Engle, (2004), gjorde en studie där de undersökte var djur betade på delvis
bränd mark. Deras resultat visade att de betande djuren spenderat mer än 75% av sin tid på att
beta i den tredjedel av området som hade blivit bränt under det senaste året. Från mina resultat
kan man inte se samma beteende. Där kan man se att medelrankningsvärdet av gräsets höjd
och täckningsgraden av bar mark i de brända och betade provytorna hade liknande resultat
som ytorna som bara blivit betade. Om bränning gör att herbivorer dras till den vegetationen
som blivit behandlad, the magnet effect, borde det ha varit en större skillnad mellan dessa två
behandlingar. I studien gjord av Hobbs et al., (1990), kom de däremot fram till att efter att
man har bränt marken, så ger inte det en större sannolikhet till att den brända ytan skulle bli
betad före de obrända ytorna. Deras resultat överensstämmer med det jag fann i min studie.
Genom att bränna vegetationen kan den bli mer näringsrik, men detta bidrar inte till att
herbivorerna väljer den brända vegetationen framför en annan (Hobbs et al., 1990). Hobbs et
al., (1990), tror att det är på grund av att bränning skapar en för homogen struktur gällande
vegetationens höjd. Mer näringsrik vegetation var inte tillräckligt viktig för att det skulle ske
en stor förändring i herbivorernas uppförande gällande betning.
Att landskap antänds naturligt är inte något som brukar ske regelbundet längre, därför behöver
människor idag hjälpa till med bränningar av marken för att främja gynnsamma störningar
(Granström, u.å.). Antalet naturliga bränder har också minskat med åren. Niklasson och
Granström, (1999), och Granström, (u.å.), tror att det kan bero på klimatförändringar,
mänsklig påverkan eller båda delarna som gör att det har skett en signifikant minskning av
naturlig bränning i landskap. Naturvårdsbränning är ett en metod som kan användas för att
ersätta den naturliga bränningen (Nilsson, 2005). För att minska riskerna som kan uppstå vid
naturvårdsbränning påstår Davies et al., (2009), att det är viktigt att man lär sig att känna igen
de strukturella olikheterna i bränslet när man ska utföra denna metod i ett landskap.
Faktorerna som styr hur mycket en eld kan sprida sig och uppkomma i naturen är topografin,
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det momentana vädret (främst vinden), bränslebäddens struktur och dess fukthalt (Granström,
u.å.). Med denna kunskap förebygger man risken att man tappar kontrollen över elden eller att
underliggande organiska jordtyper blir antända. Genom att informera om detta till de som
underhåller landskap kan man minska risken att det sker stora skogsbränder vilket bl.a. leder
till skador på jorden, dålig tillväxt av vegetation och reducerad diversitet i landskapet (Davies
et al., 2009). Min studie visar inte en stor skillnad på metoderna betning respektive bränning
och betning. Det vill säga att bränna en yta som används till betning kommer inte ha någon
betydelse för gräshöjden eller för täckningsgraden av bar mark. Om man däremot jämför
bränning och kombinationen bränning och betning, ser man att det blir en stor skillnad på
gräsets höjd och täckningsgraden av bar mark. Det ger att betning är den dominerande
behandlingen.
Finns det andra syften med att bränna? Ett mål med naturvårdsarbete är att öka mångfalden i
området och enligt Croneborg och Mebus, (2017), så gynnar en hårdare bränning örter och
insekter. Fuhlendorf och Engle, (2004), påstår att områden som nyligen har blivit brända och
har ett högt betestryck, har en hög diversitet, men att vegetationen efter 2 - 3 år går tillbaks till
det tillstånd som det hade innan det blev bränt. Det samarbetet som betning och bränning har
är viktig att förstå för att man ska kunna sköta om landskapet och hur man ska kunna nå
skötselmålen på bästa sätt (Roques et al., 2001).
Den ekologiska interaktionen som sker mellan bränning, betning och andra störningar, är
oftast svår att undersöka i de flesta studier då den sker i en sådan stor omfattning. Därför får
man oftast bara en förenklad bild kring effekterna av betning och bränning via de flesta
studier (Fuhlendorf et al., 2008). Detta är en viktig tanke att ta med sig om man vill göra
samma typ av studie som jag har gjort. När det kommer till restaurering och bevarande av
landskap är inte någon av de fyra metoderna en enkel vinnare. Detta är för att de olika
metoderna alla ger bra resultat beroende på vilket mål man har med behandlingen.
Denna studie leder till några viktiga slutsatser
• Studier nämnda ovan, som har utförts i andra världsdelar har visat att bränning ger en
högre täckningsgrad av bar mark. Denna studie visar det motsatta, bränning av obetad
mark ger en mindre täckningsgrad av bar mark jämfört med orörd mark. Om målet är
att minska täckningsgraden av bar mark, i svenska landskap, ska man alltså bränna
marken.
•

Betning är den dominerande behandlingen vid kombinationen av bränning och
betning.

•

Resultat från denna och andra studier bör användas vid restaurering av landskap i
samma landskapstyp som de har utförts i. Annars kan det leda till ett resultat som var
det motsatta till vad man ville uppnå.
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