NATURRESERVAT
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VÄLKOMMEN TILL GÅRDSJÖARNA
Gårdsjöarnas naturreservat domineras av de två sjöarna
Norr-Gårdsjön och Sör-Gårdsjön. Runt sjöarna hittar
du gamla skogar, myrmarker, porlande bäckar och små
skogstjärnar.
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Gårdsjöarnas naturreservat bildades 2011 och är 228 hektar
stort. Reservatet bildades efter en överenskommelse mellan
Sveaskog och Naturvårdsverket om att avsätta en del av
Sveaskogs mark till naturreservat för att uppfylla miljömålet
Levande skogar.
Marken ägs av Sveaskog och förvaltas av Länsstyrelsen.
Naturreservatet ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för skyddad
natur.
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Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag
råder för insamling av löst liggande, mindre,
torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande
organiserade arrangemang.
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FÅGELLIV OCH FRILUFTSLIV
Vattnet och de omgivande våtmarkerna har stor betydelse
för fågellivet. En mängd olika fågelarter hittar här sin
livsmiljö. Om våren syns tranorna dansa på myrarna och
enkelbeckasiner spelﬂyga vid sjöarna.
Du får gärna plocka bär och matsvamp i reservatet. Det
är tillåtet att tälta och att elda under förutsättning att du
tar hänsyn och inte stör djurlivet och inte skadar växande
eller döda träd. En markerad led går genom reservatet och
passerar mellan sjöarna.

Stora Finnsjön
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BLANDSKOG MED GAMLA TRÄD
Runt sjöarna ﬁnns en varierad skog med tall, gran och
lövträd. Marken är blockig och det ﬁnns många döda och
stora, grova träd. I äldre, glesa och fuktiga granpartier växer
violettgrå tagellav på grankvistarna. Den signalerar att
skogen är en värdefull miljö för många olika lavar, svampar
och insekter.
Norr om den lilla tjärnen Stora Finnsjön ﬁnns en tallskog där
många av träden är omkring 250 år gamla. Här växer bland
annat tallticka. Det är en vedsvamp som bara växer på tallar
som är äldre än 150 år.
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Violettgrå tagellav–Bryoria nadvornikiana
Foto: Mostphotos/Torbjörn Swenelius

DE FLYTANDE ÖARNAS RIKE
Norr-Gårdsjön är den större av de två sjöarna och är dämd i
den södra änden. Stora områden har ett vattendjup som är
mindre än en halv meter och består troligen av översvämmad
myrmark.
I Norr-Gårdsjön ﬁnns ett ﬂertal ﬂytande öar som ﬂyttar sig
från år till år. Några av öarna är mer än 50 meter långa och
trädbevuxna. En del träd är närmare sju meter höga.
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