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Reservatet har avsatts för att skydda det naturskogsartade området 
med dess flora och fauna. Ändamålet är även att ge möjlighet till 
naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur.

Rensjön ingår i natura 2000, det europeiska nätverket för skyddad 
natur. 

FAKTA OM RENSJÖN
Bildades: 1996
Storlek: 747 hektar 
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger cirka 3 mil sydost om Särna.

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• skada mark eller geologiska naturföremål
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd 

och buskar
•  plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar
•  elda annat än på anvisad plats
• inplantera för området främmande växt- eller djurart
• köra motordrivet fordon i terrängen
• störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller 

uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m
•  inplantera för området främmande växt- eller djurart 
• medföra okopplad hund

§

VÄLKOMMEN TILL RENSJÖN

1  Längs med skogsbilvägen som går genom reservatet växer ovan-
liga växter. Här är marken påverkad av den kalkrika bergarten dia-
bas. Vid bäckar och frodigare partier kan du hitta tillexempel krans-
rams. 
2  Öster om vägen växer de äldsta granarna och tallarna. Trots 

att det brunnit många gånger i Rensjön, har granarna överlevt i de 
skyddande svackorna och dalgångarna. Tallen överlever normalt en 
skogsbrand med sin tjocka bark  som skyddar mot elden och den höga 
kronan dit lågorna inte når. Därför har de blivit så gamla. 

3  Krokfljotbliket har en gång varit helt skoglöst men täcks nu av 
tallskog. Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg. Fljot be-
tyder myr som inte slåttras, förr i tiden var det vanligt att bönderna 
bedrev slåtter på myrmarkerna.

Rensjöns naturreservat är så nära en urskog som det 
går att komma. I skogarna växer 500-åriga tallar och 
300-åriga granar. En ovanlig syn i dagens skogar.
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Skogsbränder har alltid varit en naturlig del av livet i våra barrskogar. Innan människan började 
släcka skogsbränder så orsakades dem av blixtnedslag. Många växter, svampar, insekter och andra 
djur är anpassade till och vissa beroende av återkommande bränder. Därför genomförs idag natur-
vårdsbränningar för att efterlikna de naturliga bränderna som inträffade förr.

2012 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i den östra delen av reservatet. Du kan se 
området markerat på kartan.

Sjöfågeln Svärta (Melanitta fusca) 
brukar häcka i Rensjön. Fågeln är 
klassad som starkt hotad i värl-
den och detta är ett av få ställen 
i Dalarna (kanske det enda) där 
detta sker. Hannen är svart med 
en vit fläck under ögat. Honans 
fjäderdräkt är brun med en vit 
fläck mellan ögonen och näbben. 
Vingarna har en vit spegel hos 
bägge kön. Svärtan är 48 till 56 
centimeter lång.

HEM ÅT HOTAD FÅGEL
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Kransrams (Polygonatum verticillatum)
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