
Amungen

S

Ö

N

V

Skärbergets
naturreservat

VÄLKOMMEN TILL  
SKÄRBERGET
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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 SKÄRBERGET
Bildades: 2011
Storlek: 99 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, med undantag 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.

§

Det knastrar bland renlavarna när vi rör oss bland 
tallstammarna, både de stående och de som fallit.  
I friskare partier i öster landar fötterna mjukare  
i mossan mellan granarna. En tofsmes höga tjatter 
hörs från trädtopparna. Här i fukten lämnar barrträd 
lite plats för lövträd, bland annat klibbal, som når 
sin svenska nordgräns här. Dess släkting gråal 
dominerar i norra Sverige. Alen fäller sina löv 
alldeles gröna. Dess underjordiska samarbe-
te med en bakterie gör att den kan slösa på 
klorofyllet. Bakterien bildar knölar på röt-
terna och binder kväve direkt från luften.

LAVKLÄDDA STENBLOCK
De stora blocken har inlandsisen lämnat 
efter sig. Nu är de vackert dekorerade av 
vinterlav, som växer utåt i cirkelformade 
ringar. Och dör inifrån. Det är en van-
lig lav i norra Sverige, lite ovanligare 
i söder. Bland de stora blocken är det 
svårt att bruka skogen och därför har 
den här kunnat bli riktigt gammal. 

Som kringströdda pinnar i ett plockepinn 
ligger här trädstammar, eller lågor, kors 
och tvärs i sluttningen. Andra stammar står 
upp som döda torrakor med försilvrad bark. 
Gamla, levande tallar har förvridna grenar 
med knutor i barken likt troll-ansikten. Här 
får du hitta dina egna stigar bland det myll-
rande liv som kallas skog. 
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Vinterlav (Arctoparmelia centrifuga) Högstubbe

Klibbal (Alnus glutinosa) Tofsmes (Lophophanes cristatus)

KÄNN IN NATURENS HISTORIA
Naturens spår berättar skogens historia. Sätt på  
dig naturögon och -öron, läs och lyssna. Hänglaven 
vittnar om trädens höga ålder, men också om den 
friska luften de får andas här. Bland de gamla träden 
möter du även svarta, brända stubbar som berättar 
om historiska bränder här. I de höga stubbarna kan 
ugglor flytta in. 
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