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Hälleskogsbrännan 
2014-2017 utveckling

• Floran har utvecklats mycket påtagligt. 
• Inledningsvis svart mark är bevuxen med 

mossor, gräs och örter. 
• Aspar, björkar och sälgar är ca 1 m höga 

redan efter tre växtsäsonger. 
• Många av de äldre träden som stod kvar 

efter branden har under den korta 
perioden som gått barrat av, torkat och 
dött, efterhand faller de. 

• Arealen gröna träd som klarade lågorna 
har under treårsperioden minskat 
markant. Deras rotsystem skadades av 
branden, de har tappat barren, torkat och 
är på väg att dö.

• Diken är dämda inom naturreservatet
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Fåglarnas succession efter brand

Pionjärarter:
• Skogssnäppa, enkelbeckasin
• Orre, nattskärra
• Trädlärka, ortolansparv
• Hackspettar fr.a. större hackspett, 

tretåig hackspett och spillkråka
• Gärdsmyg och järnsparv.

Sekundärarter:
• Sångare, flugsnappare och mesar är miss-

gynnade av miljön som uppstått direkt efter 
skogsbranden. 

• Det är troligt att dessa kommer att 
kolonisera området framöver när lövskogen 
blir mer dominerande. 

• Redan under inventeringarna 2017 har flera 
exemplar noterats av trädgårdssångare, 
svarthätta, härmsångare, ärtsångare och 
törnsångare. 

• En tydlig trend som visar vad som blir nästa 
våg av fågeletablering inom brandområdet



Skogssnäppa , 
enkelbeckasin 

Gynnas vid kraftiga markbränder. 

Vegetationen försvinner, träder suger inte 
upp vatten, grundvattnet stiger.  

Nya småkärr eller sankhål

Skogssnäppa (och enkelbeckasin) hade 
fördel av att träden finns kvar.



Orre och nattskärra           
Orre
- Orre ökar snabbt pga rikt uppslag av salixbuskar, 

björk och asp på brandfältet.
- Mer exponerade, förbättrar spelplatserna
- Återetablering i nivå med före branden redan två år 

efter branden. (Hälleskogsbrännan)
- Gynnas troligen inte av kvarlämnade träd

Nattskärra
- Gynnas av glesare skog med mer flygande 

nattinsekter, fr.a. nattsländor
- Gynnas liksom vadarna av fler vattensamlingar.
- Gynnad av kvarlämnade träd
- Ökat kontinuerligt vid Hälleskogsbrännan. 
- Gynnas av att uppdämda våtmarker skapats.



Trädlärka, 
ortolansparv

Extrema pionjärarter som söker föda på öppen  
mineraljord. Brandgynnade.

Trädlärka hittas också på öppnare ytor i 
hällmarkstallskog, typiskt på s k stentorg.

Trädlärka var 2015 mycket sällsynt.
2016 skedde ett starkt inflöde av trädlärkor i den 
naturskyddade miljön, totalt ca 320 trädlärkor. 

Etablerade sig först 2017 i produktionsskogen
Blev under 2017 en av karaktärsarterna i brandområdet. 
Ortolansparv inte funnen i området (minskar snabbt i 
landet)

Individer/km2 2015 2016 2017
Naturskog 0 3 3
Produktionsskog 0 0 4,7
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