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Syfte med reservatet: Syftet med naturreservatet är att bevara den naturskogs-
artade skogen, våtmarker och andra ingående naturtyper och sällsynta arter för 
framtiden. Allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser ska också 
stödjas.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Privata och staten genom Naturvårdsverket

Storlek: 542 ha

Beslutsår: 2015

Skyltens tillverkningsår: 2015

Scanna QR-koden här intill med din mobil och läs mer 
om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida. 

I RESERVATET FÅR DU INTE:§
• 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, 

•  framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

•  gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in 
djur (till exempel insekter)

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller åter-
kommande organiserade arrangemang.

I det här naturreservatet skyddas stora myrar och gammelskogar för framtiden. 
Här kan du uppleva en stilla vildmark med få spår efter mänskliga aktiviteter. 
I reservatet finns en mångfald av växter och djur att upptäcka 
– alltifrån stora däggdjur som björn och älg till pyttesmå mossor och lavar. 
Många av invånarna är ovanliga och hittas aldrig i modernt brukade skogar.
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Tjädern trivs i naturreservatets bärrika 
skogar. Sommartid äter den mest blåbär, 
på vintern står tallbarr överst på menyn.

N

I reservatet finns starka stammar av både tjäder, järpe och – 
som på bilden – orre. Orren väljer gärna en öppen myr för sitt 
spek takulära parningsspel. Tidigt i gryningen träffas orrtupparna 
för att tävla om honornas gunst under ihärdigt bubbel och kutter.

Många av reservatets invånare är beroende 
av död, murken ved för sin överlevnad. 
Det gäller rosentickan och en rad andra 
sällsynta svampar, mossor och lavar. 
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Lättvandrad gammeLskog

Du får ta dig fram på egen hand genom reservatet,
eftersom markerade leder saknas.
Men gör ett försök – skogen är lättvandrad 
och full av bär och svamp!     
I norr ligger de vidsträckta Djustjärnsmyrarna, 
en blandning av våtmarker, åar, tjärnar och gammelskog.
Söder om de tallskogsbevuxna Knasmossebergen 
växer reservatets äldsta skogar. 
Här är många av träden över 150 år gamla.   

skogens invånare

I reservatet har en lång rad arter funnit en fristad. 
Här finns chans att få se både tjäder, järpe och orre. 
Många träd bär spår efter tretåig hackspett. 
På gamla aspar och sälgar växer den vackra lunglaven. 
Granarna är draperade med garnlav, 
violettgrå tagellav och andra hänglavar. 
På kullfallna, murkna trädstammar 
växer sällsynta svampar och mossor. 

skogsbrand gynnar många arter

Kolade stubbar vittnar om forna tiders skogsbränder 
som dragit fram över Västra och Östra Knasmossebergen. 
Förr brann skogen med jämna mellanrum 
men idag bekämpas skogsbränder effektivt. 
Många av de arter som är beroende 
av skogsbränder är därför hotade. 
Länsstyrelsen kan därför komma att genomföra 
naturvårdsbränningar i Knasmosse bergens tallskogar. 

Rosenticka
Fomitopsis rosea

Blåbär
Vaccinium 
myrtillus

0 500 m

mot Mora

mot Mora


