
VÄLKOMMEN TILL 
DJURSJÖBERGET

 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.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 

svampar eller samla in djur (till exempel insekter). 
•  genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och an-

dra större eller återkom mande organiserade arrangemang.

§

Den blockiga terrängen gör att skogen lämnats ifred 
av det moderna skogsbruket – här kommer ingen 
skogsmaskin fram. En orörd skog gömmer många 
sällsynta arter. De gillar riktigt gammal skog, där de 
får leva och dö i sin egen takt, träden likaså.

HAR FORMATS AV ELDENS LÅGOR
Eldens lågor har också format skogen i Djursjöberget. 
Skogsbränder var vanliga förr – du kan hitta kolade 
högstubbar och brandljud på de grova tallarna.  
Den tjocka barken skyddar trädet vid en brand. Det 
reparerar sig självt genom att valla över veden om 
den blottlagts i värmen. Trädets bark växer då sakta, 
likt en mjuk omfamning, in över veden i sidled. Många 
arter har på olika sätt anpassat sig till bränderna 
men med dagens e�ektiva brandbekämpning har de 
nu svårt att klara sig. Så därför tänder Länsstyrelsen 

Den gröna mossan ligger som ett duntäcke över de gigantiska blocken. Det är inlandsisen 
som lämnat dessa bumlingar efter sig. Träden här är både unga och gamla, levande och 
döda om vartannat. Fallna furor i blåbärsris och ljung i ett stiglöst landskap. Korpen flyger 
kraxande över trädtopparna. 
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eld på skog som denna, under kontrollerade former 
– det kallas naturvårdsbränning. Insekter med näsa 
för förkolnad skog känner lukten på milslångt av-
stånd och kommer flygande. 

SKOGEN ANPASSAR SIG
Bland allt barr hittar du också en del lövträd: björk, 
asp och sälg. De har alla anpassat sig till bränderna, 
fast på olika sätt. Asp sprider sig till exempel snabbt 
med rotskott över öppna ytor. Björkens frön är dess 
styrka. De gror snabbt på brandfält och björken kan 
dominera helt de första åren. Sedan tar andra över  
i naturens egen turordning. Sälgen satsar all kraft 
direkt från stubben. Nya skott växer snabbt i höjd om 
trädet fått falla för såg eller vind eller härjats av brand. 

Stora mossklädda stenbumlingar i området vittnar om inlandsisens framfart. Träd med brandljud.

Korp  
(Corvus corax) 

I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Natur-
vårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog  
i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är 
ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. 

FAKTA OM DJURSJÖBERGET
Bildades: 2011
Storlek: 57 hektar 
Kommun: Rättvik

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