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BILDANDE AV NATURRESERVATET LOBÅSBERGET 

Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen det område som avgränsas 
på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. 

Uppgifter om naturreservatet 

Objektnummer: 
Kommun: 
Registero1måde: 
Lägesbeskrivning: 

Koordinater: 
Fastighet: 
Markägare: 
Areal: 
Därav landareal: 
Naturtyper: 
N aturvårdsförval tare: 

-� ,,t/-o:z - 09.__r

Ljusdal
Färila
Ca 18 km väster Hennans samhälle. Se bifogad översikts
karta (bilaga 2).
X 687990 Y 148720

28 ha
28 ha
Barrskog 28 ha
Länsstyrelsen

Beskrivning av naturreservatet 
Reservatet utgörs av barrskog i sydvästsluttning. Skogen domineras av gran med 
kraftigt inslag av tall, björk och asp. Boniteten är hög och det finns stora mängder -
gamla och grova träd, tallar i ålder kring 200 år och gran och asp upp emot denna 
ålder. 
Hela området är genomhugget under dimensionsavverkningama men har sedan varit 
orört. 
Rester av urskogsträd finns kvar i form av enstaka talltorrakor, många av dem 
brända, och rikligt med gamla tallågor, en del avverkade och lämnade. 
Tallstubbar med upp till fyra invallningar efter brand förekommer. 
Många levande tallar har brandljud, till största delen dock kraftigt övervallade och 
uppkomna för mer än hundra år sedan. 
Den dominerande grangenerationen är troligen drygt hundra år gammal varför 
brand knappast kan ha förekommit sedan slutet av 1800-talet. 
Området har inventerats i början på 1990-talet av Bert Andersson, år 1994 av Anders 
Delin, Birgitta Gahne och Irene Andersson, år 1996 av Kjell Nilsson, Skogsvårds
styrelsen och år! 998 av Gunnar Ersare och Anders Delin. 
Sjutton rödlistade arter har påträffats, därutöver har 28 signa!arter enligt Skogs
styrelsen,påträffats. Av särskilt intresse är fynden av kristallticka, kritporing, 
stiftgelelav och gräddporing. 
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