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FAKTA OM STÄNGSLET
Bildades: 2016 
Storlek: 38 hektar
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Läge: cirka 20 kilometer norr om Rättvik.

Syftet med naturreservatet är att bevara dess biologis-
ka mångfald och värdefulla naturmiljöer. Dessa utgörs 
primärt av äldre granskogar och, i norr, sena lövsucces-
sioner med en frodig markflora. Ett annat syfte är att 
nyskapa lövrik, äldre skog, på de ytor som avverkades i 
början av 2000-talet. Ett underordnat syfte är även att 
erbjuda friluftslivet ett naturskönt område att besöka.

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 och stubbar med vissa undantag. 

• framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både 
barmark och snötäckt mark. 
(Vissa undantag finns, se webbplats för mer info).

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens till-
stånd:

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedle-
vande svampar eller samla in djur,

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet 
och andra större eller återkommande organiserade 
arrangemang.

§
I norr växer äldre lövskog, i söder dominerar granen. 
Lövträden är ovanligt gamla, över 120 år. De börjar 
nu dö, ramlar omkull och ligger kors och tvärs.  
Denna döda ved är mumma för många sällsynta 
svampar och insekter. På en liggande nästan helt 
förmultnad aspstam växer kandelabersvampen. Som 
en samling bleka flerarmade ljusstakar utmärker den 
sig i blåbärsriset. Svampen är hotad för det är ont om 
grov asp.

STÄNGSEL I SKOGEN – EN OVANLIG SYN 
Vanligtvis gick djuren förr fritt i skogen på skogsbe-
te, utan stängsel. Men här ville man hindra djuren 
från att beta på den närliggande fäboden, Frönde- 
bodarna i öster. Och så blev det Stängslet i folkmun. 

Gå försiktigt – det är brant! I denna västsluttning mot sjön Norra Ockran strövar du i frodig,  
bitvis örtrik blandskog, men tänk på allemansrätten vid privata tomter. Här betade djuren förr, 
instängslade, därav namnet.

GENERÖSA TRUMSLAGARE 
Bland lövträden trivs hackspettarna. Mindre 
hackspett, spillkråka och gråspett. De bygger gärna 
bo i aspens mjuka ved. Deras rop och trummande 
hörs vida omkring på våren. När ungarna är stora 
och familjen flyttat ut lämnar de sitt bohål till någon 
annan att flytta in, kanske till nästa vår.

GRÖNKULLA OCH ORMBÄR 
Det växer minst en sorts orkidé i skogen, men den är 
inte särskilt spektakulär, bara grön och därför svår 
att upptäcka, grönkulla.  Ormbär, däremot, är enkel 
att hitta. Med ett enda blankt svart och giftigt bär 
omgivet av fyra blad i krans är den ståtlig att skåda. 
Paris quadrifolia på latin betyder just med fyra blad.

Norra
Ockran Ormbär (Paris quadrifolia) med giftigt bär.
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Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) Omisskännlig att skåda. Grönkulla (Dactylorhiza viridis).
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