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Syfte med reservatet: Syftet är att genom skötselåtgärder 
bevara lövskogsområden med äldre träd och mycket död ved samt 
dess arter, liksom säkerställa att ny lövskog etableras i området. 
Syftet är också att underlätta allmänhetens möjlighet till friluftsliv 
och naturupplevelser. 
Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län
Markägare: Sveaskog
Storlek: 158 hektar
Beslutsår: 2015
Skyltens tillverkningsår: 2015

Kungsgårdsholmarna och Prostnäset bildades efter en överens
kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket om att 
avsätta en del av Sveaskogs mark till naturreservat för att 
uppfylla miljömålet Levande skogar.

•  damage living or dead - standing or fallen - trees, 
bushes or stumps, except when gathering small, dry 
branches and twigs that have fallen to the ground in 
order to use them to make a fire,

•  drive motorised vehicles on open ground. 

Without permission from the County Administrative Board:
•  dig up herbs, pick mosses, lichens and wood-

inhabiting fungi or collect animals (eg. insects), 
•  organise or carry out competitions, camping activi-

ties or other major or recurring events.

§ WITHIN THE RESERVE, IT IS FORBIDDEN TO:

Kungsgårdsholmarna och Prostnäset Nature Reserve 
protects valuable deciduous forest for the future. Here 
you can experience rich birdlife and some of the most 
majestic oaks in Dalarna. The reserve is a sanctuary for 
rare plants and animals. Many species have difficulties 
surviving in today’s managed forests, where deciduous 
trees are often replaced by spruce and pine plantations. 
   In the deciduous forest you are met by woodpeckers 
drumming and the intensive spring chorus of small birds. 
Loud whistles from the water’s edge reveal that the 
common sandpiper is nearby. Marsh harrier, osprey and 
hobby hunt across the wet riparian meadows. High up in 
the sky you can see white-tailed eagle soaring on wide 
wings.
   Deciduous forest with plenty of decayed wood is just 
what many woodpeckers want. They drill their nesting 
holes in the soft wood. Here they also find insects and 
grubs to eat. White-backed woodpecker is one of the 
most threatened species in Sweden. The last time it bred 
in Dalarna was in the early 1990s, exactly here where the 
river Dalälven discharges into Lake Bäsingen.
   Kungsgårdsholmarna are home to some of the largest 
and most majestic oaks in Dalarna. They are also very 
valuable – an old oak can be inhabited by a thousand 
other species. Take a closer look at the rough bark of 

WELCOME TO KUNGSGÅRDSHOLMARNA OCH PROSTNÄSET

I det här naturreservatet skyddas värdefulla lövskogar för framtiden. 
Här kan du uppleva ett rikt fågelliv och några av Dalarnas mäktigaste ekar. 
Naturreservatet är en fristad för ovanliga växter och djur.
Många har svårt att klara sig i våra modernt brukade skogar,
där lövträd ofta får stå tillbaka för planterad gran och tall.

Lär känna tre hackspettar!
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VÄLKOMMEN TILL KUNGSGÅRDSHOLMARNA OCH PROSTNÄSET
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Mindre hackspett
Dendrocopos minor
14-16,5 cm

Vitryggig
hackspett
Dendrocopos 
leucotos
25-28 cm

Ekspik
Calicium 
quercinum

Ekar behöver ljus och värme för att trivas.Träd som tidigare växte 
tätt inpå Kungsgårdsholmarnas jätteekar har därför avverkats.

Större hackspett
Dendrocopos major
23-26 cm

två vita 
ovaler

svart 
band

Liten som 
en domherre, 
klen näbb. 

Störst av 
dessa tre, 
tvärbandad 
rygg.
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• skada växande eller döda – stående eller omkull-
fallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för 
insamling av löst liggande mindre torra grenar och 
kvistar i syfte att göra upp eld. 

• framföra motordrivet fordon på barmark. 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det därtill förbjudet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och ved-

levande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet 

och andra större eller återkommande organiserade 
arrangemang.

§ I RESERVATET FÅR DU INTE:

Text, karta och layout: Naturcentrum AB. 
Illustrationer: N. Forshed (hackspettar, ekspik), M. Holmer (övriga). 

Upplev reservatets rika fågelliv
Om våren möts du av hackspettars trumvirvlar 
och en intensiv småfågelkör. 
Högljudda visslingar längs strandkanten
avslöjar att drillsnäppan inte är långt borta. 
Över de blöta strandängarna jagar brun kärrhök, 
fiskgjuse och lärkfalk.
Högt i skyn svävar havsörnen på breda vingar.

Hackspettsskogar
Lövskog med gott om död murken ved 
är precis vad många hackspettar vill ha.
Lövveden är mjuk och lätt att hacka ut bohål i.
Den är full av skalbaggar, larver och annat att äta. 
Vitryggig hackspett är en av våra mest hotade arter. 
Senast den häckade i Dalarna var i början av 1990-talet, 
just här vid Dalälvens utlopp i sjön Bäsingen.

Dalarnas grövsta ekar?
Ekarna på Kungsgårdsholmarna 
är några av Dalarnas största och grövsta.
De är också mycket värdefulla 
– en gammelek kan vara hem för över tusen andra arter.
Titta närmare på trädjättarnas skrovliga bark!
Den täcks av lavar i gråa, bruna och gula nyanser.
Några av lavarna är mycket ovanliga, 
som gul dropplav, ekspik och ekpricklav. 

Granen – ett hot mot lövskogen
Ekjättarna och deras invånare
behöver ljus och värme för att trivas. 
Granarna som tidigare skuggade ekarna
har därför avverkats. 
Det gäller även granskog i andra delar av reservatet, 
som på Prostnäset.
Där du idag möts av hyggen 
kommer grönskande lövskogar växa upp på sikt. 
Det ökar möjligheterna för hackspettar och andra lövskogsarter 
att finnas kvar även i framtiden.
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these tree giants! It is covered by lichens in shades of 
grey, brown and yellow. Some of the lichens are very 
rare, such as Cliostomum corrugatum, spike lichen and 
dot lichen. The giant oaks and their inhabitants need 
light and warmth to thrive. The spruces that shaded the 
oaks have therefore been cut down. The same applies to 
spruce forest in other parts of the reserve, for example 
at Prostnäset. The clearings you see now will eventually 
grow into verdant deciduous forest. This increases the 
chances that woodpeckers and other deciduous wood 
species will remain in the future.


