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Syfte med reservatet: Syftet är att i linje med det nationella målet om levande sko
gar bevara de värdefulla livsmiljöerna i ett gynnsamt bevarandetillstånd samtidigt 
som friluftslivet främjas.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Staten

Storlek: 39,4 ha

Beslutsår: 2010

Skyltens tillverkningsår: 2013

•	skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och 
buskar,
•	köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.
  
Det är inte heller tillåtet utan Läns styrelsens tillstånd att:
•	gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in 

djur (tex insekter),
•	genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller åter

kommande organiserade arrangemang, 
•	cykla eller rida annat än på markerad led,
•	elda.
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vÄLKOMMeN tILL GÄrDÅN

Tretåig hackspett lever i 
barrskogar med gott om 
döende och döda träd. 
Från att tidigare varit en 
vanlig fågel har arten på 
många håll minskat kraf-
tigt under senare hälften 
av 1900-talet. 

Tretåig hackspett
Picoides tridactylus

Torta
Lactuca alpina

I den frodiga skogen längs de små bäckarna och Gärdån kan du bo-
tanisera bland växter som torta och korallrot. Korallroten är en liten 
och späd orkidé som är lätt att känna igen då den saknar klorofyll. 

Gärdåns gammelskogar har stått orörda länge. De äldsta tallarna är uppemot 275 år 
gamla och har överlevt både järnbruks- och sågverksepoken. Skogen är hem för en rad 
sällsynta växter och djur. Håll ögon och öron öppna så upptäcker du kanske någon av 
dem på din väg genom naturreservatet. 

Myllrande liv efter döden. Döda träd ligger som 
plockepinn i skogen, speciellt invid ån och längs 
naturresevatets bäckar. Någon kanske tycker det ser 
skräpigt ut, men det är faktiskt en förutsättning för 
skogens mångfald av växter och djur. För många av 
gammelskogens invånare blir träden nämligen verk
ligt intressanta först som döda. De första åren efter 
att trädet dött är en gyllene tid för barkborrar, lång
horningar och andra barklevande skalbaggar. När bar
ken faller av ersätts dessa djur av småkryp som lever 
i veden. Nu dyker också svamparna och lavarna upp. 
Riktigt mjuka och murkna trädstammar blir med tiden 
hem för en lång rad mossor.  

Skogens nedbrytare. Mellan 6000 och 7000 skogs
levande arter är beroende av död ved, åtminstone 
under någon del av livet. Många av dem är svampar. 
Svamparna är skogens nedbrytare och påskyndar 
förmultningen. I naturreservatet kan du lätt hitta de 
vanliga tickorna fnösketicka, violticka och klibbticka. 
Ett tränat öga kan även upptäcka ovanligare arter 
som rosenticka och lappticka.    

Bronshjon. Även många insekter lever på multnande 
ved. En av dem är den metallglänsande skalbaggen 
bronshjon. Den lägger sina ägg i gamla granar. Om du 
tittar noga kan du se spåren efter bronshjonets larver. 
De gnager slingrande gångar, mer än en centimeter 
breda, strax under trädens bark.

Fågelliv. I	den	gamla	skogen	finns	gott	om	hack
spettar och andra hålhäckande fåglar. Märkligt ring
formiga mönster på stammar av gran är spår efter 
den tretåiga hackspettens jakt på skalbaggslarver 
och andra småkryp. Gammelskogen är också tjäderns 
skog. Den lämnar andra slags spår efter sig. Ser du 
ostbågelik spillning under en gammal tall har du hittat 
ett av tjäderns favoritträd. 

Vid strömmande vatten lever andra slags fåglar. Invid 
Gärdån kan det löna sig att hålla utkik efter ström
stare och forsärla. 

Minnen från flottningsepoken. Där den gamla 
fäbod	stigen	mot	TandåRåberget	korsar	Gärdån	finns	
en	stensatt	damm.	Dammen	är	en	rest	från	flottnings
epoken som pågick under första halvan av 1900talet. 
Timmerflottningen	var	en	viktig	del	av	sågverksindu
strin fram till 1960talet då lastbilen gjorde sitt intåg i 
landet på allvar. 
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Rosenticka
Fomitopsis rosea

Rosentickan växer på liggande gran-
stammar i skogar som länge varit orörda. 
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