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  Resjövallhön

Resjövallen

Naturreservatet Resjövallen består av en gammal 
och mycket artrik barrblandskog med liggande döda 
träd och spår från tidigare bränder. I norr avgränsas 
området av bäcken Resjövallen. Bäcken och en hög 
tillgång på död ved ger upphov till en gynnsam och 
fuktig miljö för mossor och lavar. 

FLERA HOTADE ARTER
I Resjövallen växer bl.a. 
den starkt hotade arten 
trådbrosklav. Här finns också 
gammelgranskål, rynkskinn, 
gränsticka, violettgrå 
tagellav, vedtrappmossa och 
stjärntagging för att ta några 
exempel. Till listan kan också 
läggas flera signalarter som 
påvisar områdets höga värden, 
t.ex. vedsvamparna ullticka och 
rosenticka. 

Den högre vegetationen är 
påverkad av kalkförekomsten 
i berggrunden. Det ger en rik 
kärlväxtflora. I reservatet 
växer bland annat torta 
och orkidéerna tvåblad och 
spindelblomster.

KUNGSÖRN
Resjövallen är en entré till större naturområde. Öster om 
reservatet utbreder sig ett vildmarksbetonat område. Här ses 
kungsörnen regelbundet på födosök. Längs bäckarna kan man 
få syn på strömstare och forsärla, och på träden ses spår från 
den tretåiga hackspettens typiska ringmärkningar av barken.
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Tvåblad
Listera ovata

Torta
Cicerbita alpina

Rosenticka
Fomitopsis rosea

Rosentickan 
är en signalart 
som visar på 
skogar med 
höga naturvär-
den.

Trådbrosklav, Ramalina thrausta

En numera mycket sällsynt lav 
som visar på skogar med jämn 
luftfuktighet. 
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§
• skada växande eller döda träd och buskar,
• gräva upp växter,
• plocka mossor, lavar och vedsvampar,
• framföra motordrivet fordon i terräng,
• cykla.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

Reservatets syfte är att trygga skoglig kontinuitet i en 
gammal barrnaturskog med en artrikedom utöver det 
vanliga.

FAKTA OM RESJÖVALLEN
Bildades: 2006
Storlek: 71 hektar
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Resjövallen ligger drygt en mil norr om Sälen.
Marken: Ägs av staten och förvaltas av Länsstyrelsen 
Dalarna. 

Läs mer på 
vår webb
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