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VÄLKOMMEN TILL  
LÄNSMANSBERGET

Under vårvintern spelar orrarna högljutt i kampen 
om honorna. Skådespelet utspelar sig på de öppna 
myrmarkerna. Den tretåiga hackspetten finns också 
här. På granarna sitter dess signatur – parallella 
streck i olika höjd på barken. Där har den letat föda. 
Både sav och skalbaggar står på menyn. Plötsligt 
kommer den flygande i bågformad flykt mellan 
stammarna. Du står alldeles tyst och stilla. Ett mjukt 
gygg, gygg, ropar hackspetten. Lavskrikan behöver 
du inte ens spana efter. Denna orädda, vackert 
roströda fågel besöker gärna dig vid din rastplats – 
ett oförglömligt möte.

LAPPTICKA VILL HA DÖD GRAN 
Sätter du dig på en så kallad granlåga, en fallen gran, 
kanhända att du får syn på lapptickan. Likt ojämnt 
gräddat bröd till både färg och form pryder svampen 

Här kan du njuta av gammal och orörd naturskog. På hällmarkerna i väster växer riktigt gamla 
tallar och i svackorna i öster finns en fuktig granskog. Allt detta skapar en vacker och artrik 
naturskog, där du med lite tur kan få se både älg och björn.

liggande granstammar. Lapptickan vill ha skog som 
skonats från brand, en så kallad brandrefugie. 
Sådana finner du längre ner i sänkan i öster där 
skogen består av gammal grov gran och äldre lövträd. 
Här får svampen rikligt med död ved i fuktig skog, 
där inte skogsmaskiner kört över värdefulla lågor.

VAD ÄR EN FLÄCKPORING?

Fläckporing heter en annan av många sällsynta 
arter. Det är en lav, som är spektakulär att skåda. 
Vit, tunn och platt växer den i stora flak på liggande 
tallstammar. Först är laven helt mjuk sedan blir den 
mer lik kork i konsistensen. Den stora lunglaven 
växer på sälg eller i riktigt fuktig skog, direkt på 
berget. Den varierar i färg, från klart grön i fuktigt 
tillstånd till gråare vid torka. 

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) hackar 
skåror i granarna så att den sedan kan suga upp 
saven som sipprar fram.

Den sällsynta lunglaven (Lobaria pulmonaria) vill 
ha riktigt gamla lövträd. 

Lappticka (Amylocystis lapponicus).
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Syftet med naturreservatet är att bevara värdefulla naturmiljö-
er med hög biologisk mångfald. De brandpräglade skogar hyser 
värdefulla strukturer som utgör livsmiljöer för en rad hotade arter 
samt signalarter. Reservatet ska även tillgodose allmänhetens möj-
ligheter till friluftsliv och naturupplevelser

FAKTA OM LÄNSMANSBERGET
Bildades: 2016
Storlek: 48 hektar 
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Cirka 3 mil nordväst om Malung och 10 kilometer sydväst 
om Limedsforsen.

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  
liggande, mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

• framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet 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.
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