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VÄLKOMMEN TILL FEJMÅN

Tallskogen i reservatet har 
härdats av kalla vintrar och 
härjats av flera skogsbränder. 
Markerna är magra och täcks av 
ljung. Det är få träd som överlever 
när skogen brinner, men tallen 
är speciell. Med åren får den 
en tjock bark som skyddar mot 
lågorna och en hög trädkrona dit 
elden inte når. Därför överlever 
oftast tallen när skogen brinner. 
Men tallarna bär spår efter eldens 
härjningar. De syns som avlånga 
fördjupningar på stammarna. 
Spåren kallas för brandljud.

Det är lätt att tro att elden bara 
förstör där den drar fram. För 
den enskilde skogsägaren är det 
naturligtvis en ekonomisk förlust 

när skogen brinner upp. Men för 
naturen fungerar elden som en 
förnyare. Skogarna blir öppnare 
och ljusare och andra arter av 
träd, växter, svampar, insekter 
och fåglar finner sina livsmiljöer 
där. 

Längs Fejmån är det fuktigare 
och här växer mest gran och 
björk. Granarna är vackert 
dekorerade med hänglavar, de 
hänger som trassliga nystan på 
grenarna. Markerna täcks av 
grönskimrande mossor. 

Stående och liggande döda träd, 
så kallade torrakor och lågor, 
finns utspridda i hela reservatet. 
De är livsviktiga miljöer för 

många olika trädsvampar och 
insekter. 

Håll utkik efter den lilla 
tofsmesen. Vintertid drar den 
ofta runt i så kallade meståg 
tillsammans med talgoxar och 
blåmesar. Och om våren kan du få 
höra orrarnas bubblande sång ute 
på myrmarkerna.

Skogen har inte huggits i någon 
större utsträckning. Men spår 
från äldre tiders verksamhet går 
att se. Enstaka stubbar vittnar om 
att folk hämtat ved och virke här. 
Granar med vridna och krokiga 
stammar har en gång i tiden 
tuktats av kor och getter från 
närliggande fäbodar. 

Strax bortom skylten väntar en upplevelse. Där ligger en skog som är hem för många olika 
växter, fåglar, svampar och lavar. Den har skyddats som naturreservat för att ge alla dessa 
skogens invånare en fristad att överleva i. På köpet får vi människor en vild och vacker skog 
att njuta av!

Inom fejmåns naturreservat är det inte 
tillåtet att:

• skada växande eller döda – stående eller 
omkullfallna – träd, stubbar och buskar, 
med undantag för insamling av löst liggande, 
mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra 
upp eld. 

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet 
att: 

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 
svampar eller samla in djur, till exempel insekter

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

§
Syftet med naturreservatet är att bevara den 
naturskogsartade skogen och andra ingående naturtyper 
med höga naturvärden för fri utveckling. Landskapets 
orörda karaktär och förekommande ekosystem ska 
bevaras genom naturliga processer. Förekomster av 
rödlistade arter ska bevaras i livskraftiga bestånd.

Den statliga skogsöverenskommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog 
och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda 
cirka 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs 
marker som är naturvårdsintressanta. Fejmån är ett 
av de 52 områden i Dalarna som skyddats i denna 
överenskommelse.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna.
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FAKTA OM FEJMÅN
Bildades: 2011
Storlek: 91 hektar
Kommun: Malung-Sälen

Tofsmes - Parus cristatus Blåmes - Parus caeruleus Talgoxe - Parus major
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