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Orre (Lyrurus tetrix).

Doftskinn (Cystostereum murrayi).

Syftet med naturreservatet är att:
• bevara områdets naturskogar och våtmarker samt andra 

ingående prioriterade bevarandevärden 
• bevara förekommande livsmiljöer och arter enligt art- 

och habitatdirektivet. 
• att restaurera några mindre delområden med lägre  

naturvärden.

FAKTA OM KANABERGET
Bildades: 2016 
Storlek: 121 hektar
Kommun: Ludvika
Läge: 6 kilometer rakt öster om Säfsen.
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 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

 • skada växande eller döda – stående eller omkull-
fallna – 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 tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedle-

vande svampar eller samla in djur (tex insekter).
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet 

och andra större (fler än 100 deltagare) organisera-
de arrangemang.

§

Som högst når Kanaberget 470 meter över havet. 
Tallarna är lågväxta och krokiga men ändå väldigt 
gamla. En åtta meter hög tall har uppmätts till 265 
år. Du vandrar här i stiglösa marker, över höjdernas 
hällmarker med tall och med gammal granskog i 
de lägre, fuktigare partierna. I vårvintergryningen 
spelar orrarna på myren i sina vackra svarta dräkter 
med röda ögonbryn. Hanen som vinner striden mot 
konkurrenten vinner också honans gunst. 

REGNVATTEN ÅT TVÅ OLIKA HÅLL
Genom området går en vattendelare. Det betyder 
att regnvatten i norra delen rinner ut i bäckar 
österut och fortsätter i allt större vattendrag mot 

I Josafats dal är det fuktigt, mörkt och kallt. Det bibliska namnet kommer från en djup dal där 
det, enligt profeten Joel, ett stort avgörande slag skulle ske. Men vid Kanaberget är det fridfullt.  
Här finns tysta myrsjöar, porlande vattendrag, sällsynta lavar men en och annan stridbar orrtupp.

Mälaren och Östersjön. När det regnar i södra delen 
av området leds vattnet via bäckar, åar och sjöar 
västerut, hela vägen ut till Kattegatt.

DOFTANDE ARTRIKEDOM

Vandringen går vidare förbi stillsamma myrsjöar. 
Genom skogen får du kliva över fallna trädstammar 
– det är ett bra tecken på att skogen är värdefull och 
artrik. Plötsligt doftar det aromatiskt, som kokos 
nästan. Och där på en granlåga, en liggande död gran, 
växer den doftande trädsvampen doftskinn. Den är 
blekt vit och lite vårtig. Doftskinnet trivs där det är 
riktigt fuktigt, som i Kanabergets granskogar!
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Broktagel (Bryoria bicolor) , en lite oansenlig men sällsynt 
lav, växer på en lodrätt klippvägg i Josafats dal.
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