VÄLKOMMEN TILL GRÄSBERGSKLÖVET

SPÅR FRÅN FÖRR
Gräsbergsklövets skog har brunnit
många gånger, du kan fortfarande se förkolnade stubbar och brandljud, ärr från
elden, på gamla tallar i reservatet. Nu
har det inte brunnit här på flera år och
förändringarna är stora, skogen påverkas mer av bränder än du tror. Nu har
granarna spridit ut sig. Tallar och lövträd
som asp och björk konkureras bort av
granen, som vid en brand annars skulle
brunnit ner.
VISSTE DU ATT?
Träkol tillverkas idag i fabriker istället
för i kolmilor. Men kolmilor skapas
fortfarande för att lära ut hantverket
som funnits sen medeltiden.
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Strix uralensis
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TRÄD SOM GER LIV
Här får du känslan av att ha färdats tillbaka i tiden, isolerad från omvärlden
växer skogen fridfullt i sin egen takt. På
marken kan du se fallna döda träd som
kallas för lågor, döda träd som fortfarande står upp kallas för torrakor. Men även
det som har dött är till nytta. På torrakorna lever raggbock och skrovlig flatbagge,
två arter som behöver död ved för att
kunna överleva.
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Här hittar du en gammelskog som fått växa
fritt. Levande och döda träd om vart annat.
Ärrade träd och kolnade stubbar vittnar om
att skogen brunnit många gånger. Ströva
ikring och utforska, titta och förundras över
naturen som finns här vid Gräsbergsklövet.
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HÖGHUS I HÖGSTUBBAR
Högstubbar är som torrakor, träd som är döda men
fortfarande stående. Skillnaden mellan de två är att
högstubbarna, kanske i en storm, har gått av.
I dessa bygger gärna slagugglan sitt bo.
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Gräsbergsklövets
naturreservat
375 m.ö.h

Fäbodled
Backa–Prästbodarna

Resterna från kolarkojan som finns i
reservatets sydligaste spets.
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SKOGSRÅR OCH RUINER
Kolarkojan var kolarnas hem när
de jobbade ute i skogen vid kolmilan. Här behövde de vara för att
hålla ett öga på elden som ruvade
i kolmilans inre. Det sägs att mystiska skogsrår höll till vid milorna
och hjälpte arbetarna i sitt arbete.
För att hålla sig på god fot med
skogsrået så ställde arbetarna ut
mat om kvällarna.
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Inom reservatet är det för allmänheten
inte tillåtet att:
• skada växande eller döda träd,
• plocka mossor, lavar och
vedsvampar,
• köra motordrivet fordon i terrängen
med undantag för snöskoter längs
Fäbodled Backa–Prästbodarna.
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Syftet med reservatet är att bevara gammelskog under en naturlig utveckling för att gynna
rödlistade arter samt underlätta möjligheterna
till naturupplevelser i denna typ av miljö.
FAKTA OM GRÄSBERGSKLÖVET
Bildades: 2003
Storlek: 151 hektar
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger cirka 15 km öster om
Rättvik och nås lättast från Övre Gärdsjö.

Raggbock
Tragosoma depsarium
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