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 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – 
träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av 
löst liggande, mindre torra grenar och kvistar i syfte att 
göra upp eld.

• framföra motordrivet fordon på barmark
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).
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och an-

dra större eller återkommande organiserade arrangemang.

§
Is och strömmande vatten har skapat det kuperade 
och storblockiga landskapet. Här trivs tallen bäst på 
det tunna lagret av jord, där den klättrar kring jätte-
blocken. En nötskrikas hesa rop hörs. Marken lyser 
ljust grå av renlav – en mötesplats om våren för tjä-
dern med sitt kluckande spel. 

ELD HAR FORMAT NATUREN
Tittar man noga berättar träden platsens historia. 
Små arter fyller i – ju sällsyntare arter desto mer  

Från lavklädda block bland tallar i norr till 
fuktig blandskog med bäck i söder.  
En vandring mellan träden i den stiglösa 
men lättillgängliga skogen leder dig ut på 
en rik skogsupplevelse. På den frodiga mar-
ken i söder finner du betydligt fler arter än 
bland blocken och torrt ris och krasande 
lavar i norr. 

speciella är deras berättelser. Mycket handlar om 
bränder, många bränder. Det syns på brandljud och 
brända stubbar, och på växter och djur som lever här. 
Arter har anpassat sig till de heta, flammande lågorna.  
Tallens grova bark är ett exempel – ett tjockt pansar 
som skydd. Vedtrappmossa och kolflarnlaven är an-
dra mer svårupptäckta exempel i denna åldriga skog.

DEN LYSANDE LUNGLAVEN
Här växer lunglaven. Efter regnet lyser den i skarpt 
grönt på den rä�ade, grå sälgstammen. Om du stäl-
ler dig riktigt nära ser du små, små knottror och åsar 
utspridda på den stora laven. Det är små föröknings-
knoppar. I torrt väder är lunglav mer ljust grå. Förr 
trodde man att lunglav kunde bota lungsjukdomar, 
allt enligt signaturläran. Det som påminde om ett inre 
kroppsligt organ till formen troddes bota just det  
organet. Idag är lunglav sällsynt. Det är ont om gamla 
lövträd i det modernt brukade skogslandskapet. 

VÄLKOMMEN TILL HÅLÅHEDEN

Fallna döda träd (lågor) finns överallt. Lunglav (Lobaria pulmonaria)Tjäder (Tetrao urogallus)

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. 
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Bildades: 2011
Storlek: 86 hektar 
Kommun: Rättvik

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
Producerad av: Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2017
Layout: RR Reklambyrå
Text: Lisel Hamring Text och natur
Foto: RR Reklambyrå, David Palmer och H. Zell 
Karta: RR Reklambyrå, Bakgrundskarta © Lantmäteriet

Skogsmark

Reservatsgräns

Bäck, dike

Vatten

Våtmark

Tavlans plats

Bilväg

Sämre bilväg

4002000
meter

S

Ö

N

V

WWW.LANSSTYRELSEN.SE/DALARNA/NATURRESERVAT




