
 

Välkommen till Hattjärn
En gammal fäbodstig för dig in i reservatsområdet. Här kan du 
vandra genom omväxlande natur. Skogen är opåverkad av modernt 
skogsbruk, men påverkad av människor som levde här för länge sedan.
 
I reservatets östra delar ligger inägan som hör till fäboden 
Givarsbodarna. Fäboden som drevs av markägare från byn 
Ovanmyra, är förmodligen mycket gammal. När du strövar 
genom området hittar du ruiner av hus och lador. I mitten av 
1800-talet fanns här omkring 50 byggnader. I skogen kring 

När du följer fäbodstigen söderut ser du att den markeras av 
några rösade stubbar. På ett ställe passerar den en stor torraka. 
Troligen var det en så kallad ropartall. Där klättrade man upp 
för att ropa till dem som befann sig längre bort. Kanske när det 
var dags för kaffe? 1919 upphörde fäboddriften, men 1990 var 
det en lantbrukare från trakten som tog upp traditionen igen. 

Förr var fäbodens inäga mer öppen. Omgivande granskog 
har successivt letat sig in och förvandlat den öppna marken till 
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        I reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna –
  träd, stubbar och buskar,
- framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både 
  barmark och snötäckt mark.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 
  svampar eller samla in djur,
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet 
  och andra större eller återkommande organiserade 
  arrangemang.
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skog. Skogen domineras 
av gran, men här växer också 
mycket rönn och en del sälg och asp. 

När du vandrar västerut i reservatet kommer du till ett 

generationer. Allt från mindre, unga träd till gamla grova 
tallar och torrakor.  

De västra delarna av Hattjärns reservat består av en sluttning 
som vetter mot sydväst. Sluttningen kläs av granskog. Granarna 

kallade lågor. Där träden faller omkull bildas gläntor. 

I stora delar av 
nedbrytare som svampar och insekter.

Reservatet förvaltas av: 
Länsstyrelsen i Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Markägare: Enskilda och Staten

Rönn
Sorbus aucuparia

I skogen som vuxit 
upp på fäbodens inäga 

   Reservatsområde

   Granskog

   Tallskog

   Blandskog

   Våtmark

   Fäbodstig

   Väg

      Parkering

   Tavlans plats

Vågbandad barkbock
Semanotus undatus

Larverna lever under barken 
på nyligen döda granar.

Lunglav
Lobaria pulmonaria

Växer tillsammans med 
skrovellav på rönnar på 
fäbodens inäga.

0                250            500 m
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Naturreservatet Hattjärn bildades 2010 och är 156 hektar stort. 
Syftet med reservatet är att bevara en mångfald av arter i en 
barrskog med karaktär av naturskog. Ett annat syfte är att 
skydda, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer.

  barmark och snötäckt mark.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växte
  svampar eller samla in dju
- genomföra eller bedriva tävlinga
  och andra större eller återkommande organiserade 
  arrangemang.

Reservatet förvaltas av: 
Länsstyrelsen i Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Markäga

Vågbandad barkbock
Semanotus undatus

Larverna lever under barken 
på nyligen döda granar.

Naturreservatet Hattjärn bildades 2010 och är 156 hektar stort. 
Syftet med reservatet är att bevara en mångfald av arter i en 
barrskog med karaktär av naturskog. Ett annat syfte är att 
skydda, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöe

Fäbod




