
VÄLKOMMEN TILL ANDERÅSBERGET

SVUNNEN HISTORIA 
På toppen av Anderåsberget bland mossiga 
stenar och bärris växer gammeltallarna. Vis-
sa så uråldriga att de stod här redan för 400 
år sedan. Idag kan du stå nedanför och blicka 
upp mot deras stora trädkronor och förund-
ras över historien som de bär på. 

Under årens gång har dessa gamla tallar 
också hjälpt många arter att överleva. Mindre 
märgborre och tallticka är två arter som 

Syftet med reservatet är att bevara den gamla 
tall- och barrskogen och våtmarkerna i en 
naturlig utveckling.

FAKTA OM ANDERÅSBERGET
Bildades: 2015
Storlek: 68 hektar
Kommun: Orsa
Läge: Området ligger rakt norr om Skattung-
byn, cirka 30 km nordväst om centrala Orsa.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• skada växande eller döda – stående
eller omkullfallna – träd, stubbar och
buskar. Undantag för insamling av löst
liggande, mindre, torra grenar och kvis-
tar i syfte att göra upp eld. Undantaget
gäller inte torrakor och tjärstubbar.

• utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte
heller tillåtet att gräva upp växter,
plocka mossor, lavar och vedlevan-
de svampar eller samla in djur (t.ex.
insekter).
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behöver gamla tallar. Talltickan växer på 
den gamla barken och märgborren gnager 
på veden. Mitt bland de mest livskraftiga 
tallarna finns också de som har levt klart sina 
liv. Torrakor står som gråa spöken i skogen
medans fallna lågor ligger på marken.

Nedanför Anderåsbergets blockiga östslutt-
ning, bort från gammeltallarna, planar mar-
ken ut till öppen myr- och sumpmark. Har du 
tur kan du få syn på ståtliga pärlemorfjärilar 
som flyger vid myrkanten. 

VARFÖR ÄR TALLARNA SÅ GAMLA?
Elden – skogsbränder är en av orsakerna till 
tallarnas höga ålder. För att läka en bränn-
skada så utsöndrar tallen kåda. Kådan hjäl-
per inte bara tallen att läka skadan, utan 
stammen blir också mer tålig mot regn och 
fukt som kan skapa röta i veden.

Håller du ögonen öppna kan du få syn på 
brandljud som syns på stammarna, ärr i 
veden från tidigare bränder.

Här får du vandra på djurens stigar eller upptäcka dina egna.  
Stanna upp och lyssna – vad hör du? Trädens knakande stammar i 
vinden, fåglarnas sång eller flugornas surrande? Uppe på berget växer 
gammeltallarna höga. Garnlav hänger likt spindelväv från stammar och 
grenar – vad tror du träden har upplevt under tiden de vuxit här?  
Vad tror du att de skulle berätta om Anderåsberget?
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Spår av brand på en torraka, ett dött stående träd.

Silverstreckad Pärlemorfjäril
Argynnis paphia

Trollsmör, Fuligo septica. En slemsvamp som växer på stubbar 
och förmultnad ved.

www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat


