
Vandra i den store poetens fotspår. En stig leder 
från skogsbilvägen in i reservatet och vidare upp på 
toppen av Stora Kullerberget. Utsikten är den stora 
belöningen. Vid de mjukt rundade hällarna finns 
en raststuga och en grillplats. En rödstjärts mjukt 
visslande toner ackompanjerar din rast. 

GAMMAL MEN ÄNDÅ PÅVERKAD SKOG
Tallarna är äldst här, en del uppåt 350 år. Granarna 
är betydligt yngre. Under 1700-och 1800-talen högg 
man rejält i skogarna. Stor efterfrågan på kol till 
järnbruket i Fredriksberg gjorde då att stora delar av 
Kullerbergens skogar föll för yxan.

Det öde myrlandet i norr är hem för stora skaror 
av vadare som grönbena och gluttsnäppa. 
Gluttsnäppans spel ljuder över hela vårhimlens 
luftrum under häckningstider. Den långbenta fågeln 

”Skogen slutar, gången slutar, hällarna stupa branta och svarta, 
och med var sitt dundrande hurra kliva vi upp på platån.”
Det är Dan Anderssons ord om att bestiga de 552 meterna  
över havet, Kullerbergets högsta topp. 

lever av de smådjur och fiskyngel som den fångar 
med sin långa näbb nere i det grunda vattnet.

DE FLESTA ÄR SMÅ, MYCKET SMÅ
Den lilla laven broktagel vill ha det riktigt fuktigt. 
Nordost om Stora Kullerbergets topp, vid en 
imponerande klippvägg, kan du söka efter denna 
sällsynthet. Den är svart-grå-brun och tillhör 
gruppen brosklavar. Betydligt större, men ändå lika 
svårupptäckta, är skogens rovdjur, björn, varg, lo och 
järv. Kanske hittar du bara något spår från dem, lite 
spillning eller rivmärken på träd. 

Denna äkta vildmark och majestätiska ödslighet, 
för att använda poetens ord, ger dig en magisk 
skogsupplevelse. När du är tillbaka på parkeringen 
kan du även vandra till Lejberget som ligger nära i 
nordlig riktning.

Gluttsnäppa (Tringa nebularia). Utsikt från Stora Kullerberget.Broktagel (Bryoria bicolor).
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Syftet med naturreservatet är att:
• bevara områdets naturskogar och våtmarker  

samt andra ingående prioriterade bevarande- 
värden inklusive förekommande livsmiljöer och  
arter enligt art- och habitatdirektivet. 

• att återställa delområden med lägre naturvärden.
• att bevara områdets vildmarkskvalitéer och ge  

möjligheter till naturupplevelser för friluftslivet.

FAKTA OM KULLERBERGEN
Bildades: 2016
Storlek: 627 hektar 
Kommun: Ludvika
Läge: 4 kilometer nordväst om  
Fredriksberg.

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

vedlevande svampar eller samla in djur (tex 
insekter).

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverk-
samhet och andra större (fler än 100 deltagare) 
organiserade arrangemang.
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