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Syfte med reservatet: Syftet med reservatet är att bevara områdets skogar som har 
en låg mänsklig påverkan och är av naturskogskaraktär samt att friluftsliv som grundar 
sig på allemansrätten ska kunna bedrivas.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Staten

Storlek: 220,2 ha

Beslutsår: 2010

Skyltens tillverkningsår: 2013

•	skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och 
•	buskar,
•	framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt 

mark.

Det är inte heller tillåtet utan Länsstyrelsens tillstånd 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 åter

kommande organiserade arrangemang.
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Varglav
Letharia vulpina

Rävticka
Inonotus rheades

Vedtrappmossa
Anastrophyllum 
hellerianum

Före de snabba brandkårsutryckningarnas tid kun
de ett blixtnedslag utvecklas till en stor, omfattande 
skogsbrand. Därför brann skogen vart femtionde till 
hundrade år förr i tiden. Elden präglade skogsland
skapet och många djur och växter anpassades där
efter. Ett träd som klarar återkommande skogsbrän
der bra är tallen, tack vare hög krona och tjock bark.    
   På Klamberget ser man spår efter brand på gamla 
träd	och	stubbar.	På	en	del	stubbar	finns	spår	efter	
sex	bränder!	Den	senaste	branden	inträffade	för	130-
150 år sedan. 

Efter eld kommer löv. Efter den senaste branden på 
Klamberget spirade snabbväxande lövträd mellan 
kvarstående, brända tallar. Sådan skog kallas för en 
lövbränna. Efter hand återvänder barrträden och löv
skogen trängs succesivt undan, men en del björkar, 
aspar och sälgar står fortfarande kvar i skogen. 

Sällsynta lavar på lövträd. På lövträdens rika bark 
växer sällsynta lavar. En av dem är den spektakulära 
lunglaven som blir vackert ärtgrön i vått tillstånd. 
Stuplav, gytterlav och skrovellav är andra lavar som 
växer på Klambergets gamla lövträd. 

Torrträd och lågor. Skogen på Klamberget har fått 
sköta	sig	själv	under	lång	tid.	Här	finns	därför	gott	om	
silvergrå torrfuror och lågor, omkullfallna träd. Den 
stora mängden död ved är en orsak till att naturreser
vatet bildats. I och på den döda veden lever nämligen 
en rad sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter. 
På gammal tallved växer exempelvis den giftiga varg
laven och den mjuka tickan gräddporing.

Fågelliv. Kanske får du syn på märkliga ringar i bar
ken på gamla granar under ditt besök i området. Det 
är spår efter den tretåiga hackspettens jakt på skal
baggslarver och annan föda. Tjädern är en annan av 
gammelskogens karaktärsarter. 
  Om våren bryts stillheten på myrarna av tranans 
vemodiga rop och gluttsnäppans klangfulla spel. Vid 
myrarna kan du också med lite tur få syn på grönbena 
och skogssnäppa.

Klamberget reser sig 50 meter över omgivande skogar och myrar. På det lilla bergets sluttningar 
växer lövträdsrik barrskog präglad av återkommande bränder. Där terrängen planar ut ligger 
små, blöta myrar. Genom reservatets norra del slingrar den gamla färdvägen Brovägen fram, 
men i övrigt får du upptäcka reservatet utan hjälp av stigar och leder.

Tjäder
Tetrao urogallus

Kanske hittar du ”ostbågelik” fågelspill-
ning under en tall. Då har tjädern varit 

framme. Klambergets blåbärsrika skogar 
är precis vad tjädern vill ha. Blåbärsris är 

basföda på sommaren och på vintern äter den 
tallbarr. I de fuktiga svackorna finns gott om 

insekter den kan mata sina kycklingar med. 

Rävticka och vedtrappmossa är två så kallade 
signalarter. Signalarter indikerar att skogen har 
höga naturvärden. Där signalarter trivs, lever ofta 
många andra sällsynta växter och djur.  
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