
Filiberget består av svårvittrad berggrund, en porfyr. 
Blommorna är få, låga ris som ljung och dvärgbjörk 
dominerar. Men längs bäckarna frodas örterna, 
den doftande rosa vänderoten och stenbärets vita 
blommor är några av dem. Svampar, mossor och 
lavar, som ullticka och garnlav, är det gott om. 

SKOG VÄRD ATT BEVARA 
Detta stora stycke skog, orörd av skogsmaskin, 
uppmärksammades 1995 av markägaren, en 
nybildad samfällighetsförening, som ville skydda 
den. Oxbergs samfällighet bidrog till att ytterligare 
gammelskog i norra delen kunde skyddas. Förr var 
området en utskog, gemensam för byn, men köptes 
upp under slutet av 1800-talet av skogsbolag och en 
privatperson, Anders Lund. Det är hans ättlingar som 
nu äger skogen. 

Minst åtta olika björnar har gillat denna vildmark - det visar analys av spillning. Chansen att se 
björn är ändå liten – björnar skyr oftast människan. Men du kan vandra i björnens rike och 
skapa ditt eget skogsäventyr. Plocka bär och matsvamp, vandra upp till utsikten eller besök
ruinerna av den gamla skogshuggarkojan!

Följ leden och ta en fika vid utsikten från 
Grundsjöberget. Den oblyga och vackert roströda 
lavskrikan kanske gör dig sällskap. Längs leden 
syns torra, vridna och svartbrända stubbar. Det är 
spår efter forna skogsbränder. För naturen fungerar 
elden som förnyare. Många växter, svampar, insekter 
och fåglar är anpassade till att skogen brinner med 
jämna mellanrum. Därför kommer vi i framtiden att 
genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar här.

VARNING FÖR SLAGUGGLAN 
I en grov högstubbe har slagugglan sitt bo. Den gillar 
att häcka med utsikt över myr eller öppet vatten. 
Ett möte med en slaguggla kan bli betydligt mer 
hårdhänt än mötet med den finstämda lavskrikan. 
Slagugglan är känd för sitt lite aggressiva beteende 
när den försvarar bo och ungar. 

Slaguggla (Strix uralensis).
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Lavskrika (Perisoreus infaustus).
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Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald 
och värdefulla naturmiljöer. Att bevara områdets brandpräglade 
naturskogar och andra ingående naturmiljöer samt områdets 
orörda karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald. 
Syftet är också att tillgodose behovet av stora, opåverkade 
områden för friluftslivet.

FAKTA OM FILIBERG
Bildades: 2017
Storlek: 572 hektar 
Kommun: Mora
Läge: Cirka 25 kilometer nordväst om Mora och  
10 kilometer sydöst om Evertsberg

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 
• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, 

stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggan-
de, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. 

• framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både bar-
mark och snötäckt mark, 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar 

eller samla in djur (t.ex. insekter). Bär och matsvamp får plockas.
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra 

större eller återkommande organiserade arrangemang.
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