
Spillkråka 

Sydväxtberg med speciella växter 
I Nybrännbergets nordvästra del ligger Råklacken 
med branta sidor som vätter mot söder och väster. 
I dessa växer en flora som egentligen är anpassade 
till ett varmare klimat. Men tack vare bergets 
värmehållande egenskaper finns de här. Till 
exempel kan du finna tibast och spädstarr.  

Nybrännberget ingår i Natura 2000 
EU:s nätverk Natura 2000 skapades för att hejda 
utrotning av arter och hindra att deras livsmiljöer 
förstörs. Mer information finns på: 
www.naturvardsverket.se, eller 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000 

Välkommen till  
Nybrännberget och Vändleberget! 
För att skydda den känsliga naturen i reservaten 
har Länsstyrelsen tagit fram följande regler för 
besökarna: 

Det är inte tillåtet att: 
 skada växande eller döda – stående eller i

kullfallna – träd och buskar
 gräva upp eller plocka blommor, mossor,

svampar eller lavar
 köra motordrivet fordon i terrängen

I Nybrännberget är det dessutom inte tillåtet att: 
 skada mark eller geologiska föremål
 fånga eller insamla djur
 göra upp eld

Att hitta hit: 
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Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Naturvård, 791 84 Falun 
Tfn: 010-225 00 00, 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat 

NATURRESERVAT 
Dalarnas län 

NYBRÄNNBERGET 
VÄNDLEBERGET 
- skogar  fo rmade  av  b ränder

Nybrännberget – det hörs på namnet att här har 
skogsbränder härjat. Och en faktiskt mycket 
nyligen. Hur branden uppstått och sedan slocknat 
är för Länsstyrelsen en gåta…  

I Vändleberget är det ingen gåta vad som har hänt, 
för där har Länsstyrelsen tillsammans med 
skogsägaren själva tänt på! 

http://www.naturvardsverket.se/
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat


Snytbagge

Tallbock 

Barrträds- 
löpare 

 
Brand vanligt i dessa trakter 
Skogsbränder har format och påverkat skogarna i 
dessa trakter långt tillbaka i tiden. Återkommande 
bränder var förr mycket vanliga. Bränder startade 
genom åsknedslag och spred sig över stora 
områden. Många av skogens växter och djur är 
därför anpassade till och beroende av bränder. I 
både Nybrännberget och Vändleberget finns gamla 
tallar i vars bark, skador från upp till fem bränder 
är synliga. Dessa märken kallas brandljud. Tallar är 
extra tåliga att motstå brand och här finns träd 
som är upp mot 450 år gamla. Tänk om de kunde 
berätta vad de varit med om…  
 Tack vare just dessa bränder finns här många 
äldre lövträd, främst aspar. Dessa har växt upp 
efter en hård skogsbrand då kanske många granar 
och en del tallar dog. Luckorna som då uppstod 
kunde asparna växa upp i. Denna stora tillgång på 
äldre lövträd saknas oftast i modernt brukade 
skogar. Om inte skogsbränder återkommande 
härjar i skogen, kommer dessa träd så småningom 
försvinna och ersättas av barrträd. 
 
Vi tänder på – naturvårdsbränning för den 
biologiska mångfaldens skull 
I Vändleberget genomfördes 2004 en naturvårds-
bränning för lövträdens skull. Lövträd gynnas av 
skogsbrand. De är beroende av mycket ljus vilket 
bildas när granen slås ut vid en brand. Även tallar 
gynnas av samma skäl. De har tjock bark som kan 
stå emot lågor och hetta och är därför anpassade 
till brand. 
 Att det brinner i skogen är något av det absolut 
viktigaste för bevarandet av ett naturligt 
ekosystem. För den oinvigde kan det se hemskt ut 
den första tiden efter en brand, men redan efter 
några månader spirar det av ny grönska. Hungriga 
hackspettar finner i den brända skogen ett skafferi 
fyllt med godsaker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ytan skog som brändes i Vändleberget var ca 13 
ha stor. Därefter stängslades större delen av 
området in för att skydda den uppväxande 
lövskogen från betande älg och rådjur. Det syns en 
markant skillnad på lövuppslag innanför och 
utanför stängslet. När träden har kommit en bit 
ovanför beteshöjd kommer stängslet att tas bort. 
 
 
Fåglarna har här både mat och husrum 
Här finns ett rikt fågelliv, mycket tack vare två 
saker: 1) Här finns gott om träd med bohål till 
fåglarna. Dessa nyttjas både av småfåglar och slag- 
och pärluggla. 2) Här finns en stor tillgång på döda 
träd i vilka det myllrar av insekter. Dessa hackas 
fram av spettar och fångas av småfåglar. I 
skogarna har påträffats både vitryggig, tretåig 
hackspett och gråspett. Av snapparna kan du få 
syn på både svartvit och mindre flugsnappare. 

Vad är en brunpudrad knappnålslav? 
Skogarna här hyser en ovanligt stor mängd 
sällsynta lavar. Hur kommer det sig? Jo, tack vare 
att det varit skog här länge, den har brunnit och 
därmed bildat en blandning av träd i olika åldrar 
och arter och tack vare att skogen har en hög och 
jämn luftfuktighet. Allt detta gillar till exempel den 
brunpudrade knappnålslaven, smalskaftlav och den 
kortskaftade ärgspiken. Inte många känner till att 
det ens finns lavar med så märkliga namn – men 
här har du en chans att få se dessa små gynnare. 
De växer främst på döda, stående tallar och är 
mycket små. Det är bra om du har med dig en 
lupp. 
 

 
 

 

 


