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VÄLKOMMEN TILL  
LEJBERGET

På vägen upp mellan granstammarna och över 
gröna mossmattor hör du tofsmesens lite muntert 
pratande läte. Det är en typisk barrskogsfågel. På 
vintern dyker den upp i stora meståg. Många olika 
mesfågelarter rör sig då tillsammans genom skogen 
på jakt efter föda, för att sedan försvinna lika fort 
som de kommit. 

VIT ORKIDÉ OCH JÄRNBRUK
Med blicken fäst i backen kan du hitta knärot. 
Denna vita och lite svårupptäckta orkidé trivs bäst i 
mossiga, orörda skogar. Att skogen får sköta sig själv 
syns också på de många träd som fallit kors och tvärs. 
Men helt opåverkad är inte skogen av människan. 
Under 1700-talet utvecklades järnbruket i 

Vandra upp på Lejbergets topp och du kan blicka ut över sjön Lejen och blånande kullar. 
547 meter över havet känns i benen så slå dig ner, pusta ut och ta några djupa andetag 
frisk skogsluft. 

Fredriksberg. Då krävdes stora mängder kol, som 
framställdes av överflödet av träråvara. Skogen 
påverkades då rejält av det intensiva skogsbruket.

TICKAN TALAR OM MÅNGA ARTER
På Kanrabergets östsluttning växer mycket asp. 
Här kan du spana efter stor aspticka, en hovformad 
svamp på stammen. Svartbrun-randig ovansida och 
vitbeige undersida med rundad kant. Denna svamp 
är inte akut hotad men det är viktigt att grov asp får 
stå kvar i skogen. Hittar du stor aspticka kan du vara 
säker på att du vandrar i skog med stor artrikedom. 
Strax söder om Lejberget, inom vandringsavstånd, 
hittar du även Kullerbergens naturreservat.

Tofsmes (Lophophanes cristatus). Stor aspticka (Phellinus populicola).Knärot (Goodyera repens).
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Syftet med naturreservatet är att:

• bevara områdets naturskogar och våtmarker samt andra ingående 
prioriterade bevarandevärden inklusive förekommande livsmiljöer 
och arter enligt art- och habitatdirektivet. 

• att återställa några mindre delområden med lägre naturvärden.

• att bevara områdets vildmarkskvalitéer och ge möjligheter till  
naturupplevelser för friluftslivet.

FAKTA OM LEJBERGET
Bildades: 2016
Storlek: 636 hektar 
Kommun: Ludvika
Läge: 10 kilometer nordväst om Fredriksberg.

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 liggan-
de, 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 vedlevande svam-

par eller samla in djur (tex insekter).
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra 

större (fler än 100 deltagare) organiserade arrangemang.
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