
 

Naturreservatet bjuder på spännande terräng med vildmarks-
känsla. Här kan du vandra uppför frodiga sluttningar till höjder 
klädda med mager tallskog. Ta med matsäcken upp på en  
bergstopp och slå dig ned och njut av milsvid utsikt.
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        I reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – 
  träd, stubbar och buskar,

- framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller 
  snötäckt mark med undantag för skoter på markerad skoterled 
  när marken är snötäckt.

  Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 
  svampar eller samla in djur (t ex insekter),

- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och 
  andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
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Naturreservatet Länsklacken bildades 2009 och är 181 hektar 
stort. Syftet med reservatet är att bevara växt- och djurliv i 
en naturskogsartad skog. Ett annat syfte är att underlätta för 
friluftsliv och naturupplevelser. 
 

Reservatet förvaltas av 
Länsstyrelsen i Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Markägare: Enskild

Treåtåig Hackspett 
Picoides tridactylus 

Om du ser hackmärken i ring på en 
granstam, är det tretåig hackspett som 
hackat efter sav.

Länsklackens naturreservat är omgivet av gamla fäbodar. Skogarna är 
präglade av människor som brukat markerna. Ett par hundra meter sydväst om 
Svarttjärn finns rester av en kolmila och en kolarkoja. Stigar som trampats upp 
genom århundraden förbinder fäbodar med varandra. En fäbodstig går genom 
reservatet, tvärs över Pransberget. 

Trots att skogen bjudit på ved till kolning, husbehovsvirke till fäbodarna och 
använts till bete har den numera karaktär av naturskog. Här hittar du arter som 
tretåig hackspett, mård, tjäder och flera svampar och lavar som trivs i orörd skog. 
I reservatet finns några mindre områden som avverkats på senare tid. På sikt ska 
de få utvecklas till naturskog.

Violettgrå Tagellav 
Bryoria nadvornikiana

Trivs i barrskog med träd i olika ålder. 

Välkommen till Länsklacken

0                       500                    1000 m

Kötticka 
Tyromyces mollis

Svamp som lever som nedbrytare på 
stubbar och lågor av gran och tall.

Violettgrå Tagellav

Trivs i barrskog med träd i olika ålder. 

Berggrunden i reservatet består av granit. Starka krafter har under årmiljoner om-
format landskapet. Stora sjok av berg har förskjutits i förhållande till varandra och 
bildat så kallade förkastningar. De skapar en varierad terräng med djupa svackor som  
sträcker sig i nordlig och nordostlig riktning. I ett förkastningsstråk mitt i reservatet 
ligger den lilla Svarttjärnen. 

Branta berg reser sig här och var. Natur- 
reservatets högsta topp heter Pransberget och är 
drygt 410 meter. I norra delen av området ligger 
Länsklacken, som gett reservatet sitt namn.  
Vissa bergssidor har lodräta ytor medan andra  
är formade som trappsteg. 

Området är klätt med barrskog. På sluttningar 
och i svackor breder en frodig granskog ut sig. 
Uppe på höjderna har berget inget jordtäcke eller 
bara ett tunt lager morän. Här växer tall som har 
små krav på näring och fukt. I skogen växer få 
lövträd, men på några ställen finns större inslag av 
björk, gråal, sälg, rönn eller asp.

   Reservatsområde 

   Granskog 

   Blandskog 

   Tallar

   Stig

   Väg

   Byggnad

             Tavlans plats          Tavlans plats


