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VÄLKOMMEN TILL STAKTJÄRN
I Staktjärn � nns en urskogsliknande skog med mycket 
gamla träd. På vissa tallar syns spår efter skogsbränders 
härjningar.

GAMLA TRÄD ÄR LIVSVIKTIGA
Staktjärn är ett spännande område med gammal skog. 
Här växer tallar som är mellan 200-300 år gamla. Du 
känner igen dem på deras typiska utseende med platta 
kronor och släta pansarbark. Här och där växer också 
gamla och grova granar draperade med hänglavar. 
Riktigt gamla träd har blivit sällsynta i den svenska 
naturen, då allt fl er blir avverkade. Det har lett till att 
många arter som är beroende av gamla, grova träd får 
svårare att överleva. Här i skogen fi nns hotade arter 
som kötticka, tallticka, violettgrå tagellav och tretåig 
hackspett. När skogen nu är skyddad har de större chans 
att klara sig.

BRANDLJUD OCH VÄLDOFT
Runt Lilla Staktjärn och Krokdyseln blir marken 
fuktigare och väldoftande skvattram växer mellan 
tallarna. Gnid ett blad mellan fi ngrarna och känn den 
fi na doften! På fl era av gammeltallarna syns invallade 
fördjupningar på stammarna. Det är skador som 
uppkommit vid skogsbränder och de kallas för brandljud. 

TRÄDRISTNINGAR
Vid Staktjärns sydöstra strand fi nns en gammal ristning 
i en tall. Större delen av texten är borthuggen men 
årtalet 1788 fi nns kvar. Troligen är ristningen gjord av 
en vallkulla, en kvinna som vallade djur i skogen från 
någon av de närliggande fäbodarna. Vallkulleristningar 
har hittats på fl era ställen i Dalarna. De består ofta av 
ett eller fl era namn på olika vallkullor, årtal och ibland 
en text. Ristningen är den första kända av sitt slag i 
Hedemora kommun.

Staktjärns naturreservat bildades 2011 och är 17 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.

Skvattram–Rhododendron tomentosum

Tretåig hackspett–Picoides tridactylus
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Inom reservatet är det inte tillåtet att:§
• skada växande eller döda – stående eller om-

kullfallna – 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 ved-
levande svampar eller samla in djur (t.ex. insek-
ter) 

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverk-
samhet och andra större eller återkom mande 
organiserade arrangemang. 
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