
I gammelskogen finns död och liv sida vid sida; inne  
i det döda sjuder det av liv av små men sällsynta arter. 
Mossor, lavar, fåglar men även nya små träd – alla 
flyttar in där en ledig, passande plats uppstår. Varje 
art med alldeles egna krav på livsrum. 

SMÅ OCH STORA ARTER
Många arter är små, mycket små, andra betydligt 
större. Den största invånaren, älgen, försvinner has-
tigt på styltlika ben in i ett bryn med ett knak. Och 
lämnar bara en ångande hög med spillning efter sig. 
En hackspett hackar i �ärran. Döda trädstammar, 
vare sig de står som en grånad torraka, lutar eller 
ligger som en låga, är nödvändiga för alla dessa orga-
nismer. Skogen får utvecklas fritt, utan människans 
ingripande. 

HÄR TRIVS BRONSHJONET 
Allra längst i söder porlar vattnet i en bäckravin. 
Gammelgranlav och ullticka heter några av de mer 
sällsynta arterna i denna del av skogen. Här under 
barken på någon av de grova granarna trivs också 

bronshjonet. Det moderna skogsbruket har gjort 
bronshjonets favoritskog som denna säll-

synt. 

VÄLKOMMEN TILL HUVUDKLITTEN

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 HUVUDKLITTEN
Bildades: 2011
Storlek: 33 hektar 
Kommun: Rättvik

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

 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 dessutom 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.

§

Ett strövtåg här är ett äventyr. Det är inte bara brant, du måste också kliva över lågor och ta 
dig igenom tät skog i stiglöst landskap. En låga är ett dött, liggande träd. Och du passerar 
många vindfällen som vittnar om stormar som här har vräkt omkull fullt friska träd.  
Som en kompakt vägg med rötter, jord och stenar i tapeten tornar vindfället upp sig.  
Framför väggen ligger marken bar med grus och sten och på andra sidan ligger stam och 
krona i hela sin längd. 
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Spillkråka (Dryocopus martius).
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Bronshjonet (Callidium coriaceum) är en skalbagge, 
en långhorning, den blir 8–14 millimeter lång och 
lever som larv i två år inne under barken. Namnet 
bronshjon har den fått från dess färg – den skimrar  
i brons. Du kan se den som fullvuxen skalbagge  
i juli, störst chans har du på natten. 

EN SKIMRANDE RARITET
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