NATURRESERVAT
VÄLKOMMEN TILL ÄLGSJÖBERGET
OCH MORKULLBERGET
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Naturreservatsgräns

Grannar med varandra ligger två fina skogar. De klär
sluttningarna på Älgsjöberget med myllrande mångfald.
Här får träden växa ifred och naturen sköta sig själv.
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Skogarna är både gamla och unga. Huller om buller ligger
träden som gett upp för tidens tand. Sakta tas de om hand
av svampar och insekter och återbördas till jorden. Där de
fallit gror nya träd i den näringsrika myllan. Det som dör
blir till liv i skogarnas eviga kretslopp.
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Ett ﬁnt pipande gör sällskap med granarnas sus. Högt där
uppe i topparna far kungsfågeln omkring. Liten och lätt
klänger den bland trassliga grenar på jakt efter insekter.
En hög med kottefjäll på en stubbe skvallrar om var
ekorren har sin restaurang.
Och vältrampade myrstigar visar vägen till kryllande
stackar.
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Du är välkommen in och hälsa på. Stanna en natt och slå
upp ditt tält. Plocka bär och svamp till middagen. Koka
kaffe över en eld. Men gör det på ett sätt som inte stör de
som har skogen som sitt hem.
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Foto: Mostphotos/Michele Baldi

Älgsjöbergets och Morkullbergets naturreservat
bildades 2011 och är 40 respektive 7 hektar stora.
Reservaten 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.
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Inom reservaten 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 och insekter.
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och
andra större eller återkommande organiserade
arrangemang.

Kungsfågel - Regulus regulus
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