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Brandkronad kungsfågel

Nyinvandrad art under senare delen av 1900-talet, med första konstaterade
häckningen 1990, nu sällsynt häckfågel i södra Sverige. Ökningen hänger
troligen främst ihop med klimatförändringarna. Det är oklart om populationen
är självbärande eller beroende på inﬂyttning från kontinenten. Förekomsten i
Sverige begränsas inte av tillgången på lämpliga häckningsmiljöer. Hittills har
de ﬂesta häckningsplatser varit kortvariga. Flyttfågel.
Ekologiska krav
Arten häckar företrädelsevis i löv- och blandskog, med rik förekomst av löv och någon
eller några högvuxna granar. Den kan också acceptera äldre eller yngre gran- eller
tallskog med tät undervegetation. Det viktigaste verkar vara att strukturen på grenar
och krona ger ett tillräckligt skydd för födosök och häckning. Reviren är små, i
storleksordningen 1 hektar.
Utbredning och regionala skillnader
De allra ﬂesta häckningar och revirhållande individer noteras i Skåne och Halland, men
häckningar har sällsynt noterats även i Blekinge, Småland och Västergötland. Arten är
på spridning norrut.
Indikator på skyddsvärd skog
Brandkronad kungsfågel saknar signalvärde för skyddsvärda skogsmiljöer.
Faktorer som missgynnar eller hotar arten
Brandkronad kungsfågel är på expansion i nordvästra Europa och i dagsläget ﬁnns
inga storskaliga hot mot arten.
Behov av hänsyn – allmänt
I normalfallet är god miljöhänsyn tillräckligt.
Miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
• Behåll inslag av enstaka stora granar i lövskogsmiljöer och blandskogsmiljöer i
områden där det förekommer brandkronad kungsfågel.
Tips på ytterligare åtgärder som gynnar arten
• Hyggesfritt skogsbruk är positivt för brandkronad kungsfågel eftersom den då kan
ﬁnnas kvar i beståndet
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• Gynna förekomsten av löv i barrskogsmiljöer
Områdesskydd och frivilliga avsättningar
Häckande brandkronad kungsfågel är i normalfallet inte i behov av områdesskydd eller
frivilliga avsättningar.
Skogsvårdslagstiftningen
• Spara äldre lövträd, träd och buskar som hassel, lind, lönn och alm, bärande träd
m.m. (SKSFS 7:8).
• Lämna skyddszoner med träd och buskar mot hänsynskrävande miljöer, som bäckar,
raviner, myrar och sumpskogar, kulturmiljöer m.m. (SKSFS 7:21).
Lästips
Artfakta för brandkronad kungsfågel. ArtDatabankens webbplats,
http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/103016
Populationsstorlek: 100 par
Populationsutveckling:
Etablering som häckfågel under senare delen av 1900-talet och därefter kraftig
ökning, möjligtvis något avstannande under senare år.
Rödlistestatus 2015: Sårbar (VU)
Fågeldirektivets Bilaga 1: Nej
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