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Här på berget skyddas en artrik gammelskog för 
framtiden. Marken är basisk och hyser en rik flora 
av kräsna svampar. Skogen är en fristad för ett 
stort antal andra växter och djur som inte klarar sig 
i dagens modernt brukade skogar.

Gammelskogens variationsrikedom 
Skogen på berget är gammal och har troligen aldrig 
kalhuggits. Äldre tiders skogsbruk bedrevs ofta genom 
plockhuggning, där enskilda träd hämtades ut till ved 
eller virke. Det var även vanligt att djuren släpptes ut på 
bete i skogen. Granen är det vanligaste trädslaget här i 
naturreservatet, men det finns inslag av såväl tall som 
asp, björk och gråal. Även åldersmässigt är variationen 
stor, med träd i alla åldrar såväl som död ved i olika 
grader av nedbrytning. Den stora variationen skapar ett 
stort utbud av olika livsmiljöer för en lång rad djur, 
växter, svampar, lavar och mossor.

Den döda vedens eldorado 
Gamla och döda träd hör till skogens mest artrika 
miljöer. På död ved lever svampar som gräddticka och 
gransotdyna, medan ädellav och aspgelélav hittas på 
riktigt gamla aspar. Den döda veden fungerar även som 
barnkammare för skalbaggar, vars larver i sin tur lockar 
till sig hackspettar och andra fåglar. Kanske får du en 
skymt av den sällsynta tretåiga hackspetten.

Exklusiv  svampflora
Berggrunden på platsen består huvudsakligen av 
grönsten, vilket precis som kalkberg gör marken basisk 
och extra bördig. Det finns många växter och svampar 
som trivs extra bra, eller till och med kräver basisk 
jord för att kunna växa. Skogen här på berget är känd 
för sin svamprikedom. Brödtaggsvamp, 
druvfingersvamp och barrviolspindling är några av 
områdets sällsynta och kalkälskande svampar.

Tillgänglighet 
Kärne hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av 
länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har 
vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar. 

Reservatsfakta 
Beslutsår: 2016 
Areal: 17 hektar 
Markägare: Enskild 
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen 



  § I naturreservatet är det förbjudet att:
• borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt
skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra
sten eller block,
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda,
stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp väx-
ter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
• framföra motordrivet fordon, 
• utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt,
affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
• utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad
tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Men det är tillåtet att: 
• plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej
fridlysta eller rödlistade arter.

Vägbeskrivning 
Naturreservatet Kärne ligger 13 km norr om Karlskoga, strax 
intill väg 205 mellan Karlskoga och Hällefors. 
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