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Syfte med reservatet: Syftet med naturreservatet är att bevara en äldre barrskog 
på sandmark med särpräglat växt- och djurliv. En del av syftet är även att tillvarata 
områdets höga skönhetsvärden. Möjligheten till friluftsliv och naturupplevelser ska 
också värnas. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Privat

Storlek: 7,8 ha

Beslutsår: 2012

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, 

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

• elda, annat än på av länsstyrelsen iordningställda platser.

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).

Den blanka vattenspegeln ligger djupt inbäddad mellan skogsklädda åsryggar. 
Terrängen är dramatisk, med branta sluttningar och djupa åsgropar. 
Reservatets gammelskogar är värdefulla för många sällsynta arter 
och naturen har beskrivits som ovanligt vacker. Vad tycker du?
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Marken på de torra åsarna täcks av renlavar. 
Renlavarna, lavar i släktet Cladonia, kallas ibland 
felaktigt för ”vitmossa” när de saluförs som 
utsmyckning till adventsljustakar och annat i juletid. 
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Lavar i långa sjok 
bidrar till skogens 
trolska stämning. 
Bland lavarna finns den 
sällsynta garnlaven 
– en av många arter 
som funnit en fristad 
i naturreservatets 
gammelskogar.
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Magra tallhedar...
En varm sommardag knastrar det ljudligt under skorna 
när man vandrar genom reservatets tallskogar.
De torktåliga lavarna trivs på de väldränerade åsarna 
och täcker marken i olika grå nyanser. 
Här och var finns öppna gläntor
där solens värmande strålar når ner till marken. 
I det uppvärmda moss- och lavtäcket trivs växter 
som slåtterfibbla och grön pyrola.

...och frodig granskog

Invid tjärnen och längs Stampvasseln är marken rikare. 
Tall ersätts av gran och växtligheten är frodigare. 
På marken växer gott om gräs och örter. 
Fläckvis syns blåsippa, knärot och getrams
 – växter som indikerar att marken innehåller kalk. 

fågellivet

Fågellivet är typiskt för traktens tallhedar. 
I gammelträdens håligheter 
häckar rödstjärt och svartvit flugsnappare.
I skogen längs bäcken trivs järpe och morkulla.

riksintresset skattungbyfältet

Åsarna som omger tjärnen 
tillhör Skattungbyfältets isälvsavlagringar. 
De är uppbyggda av sten och grus
som fördes hit av en enorm isälv för cirka 8000 år sedan. 
Området har lärt oss mycket om tiden
då inlandsisen lämnade dessa trakter. 
Fältet är därför utpekat som riksintresse för naturvård.
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