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VÄLKOMMEN TILL  
LÖVFALLSBERGET

Hit kom svedjefinnar på 1600-talet. De visste 
hur man förvandlar karg skogsmark till bördiga 
åkerplättar genom svedjebruk. Man brände skogen 
och odlade sedan i askan.  Än idag finns spår av brand 
i gamla tallstubbar, dels efter de fattiga nybyggarnas 
strävanden, dels efter naturlig brand. 

BLEK SVAMP OCH LITEN UGGLA 
På en liggande nästan helt förmultnad aspstam 
växer kandelabersvampen. Som en samling bleka 
flerarmade ljusstakar ser du den lätt mot den 
klargröna mossan. Du kan hitta den från försommar 
till senhöst. Svampen är sällsynt, för det är ont 
om grov asp. Sparvugglan ropar på håll under ett 
vårvinterbesök på skidor. Denna lilla fågel, vår 

Det är nästan som en djungel om sommaren. Vildvuxet och lummigt. Osynligt för ögat sipprar 
det näringsrika vattnet utför berget som skapar den rika floran. Vid Lövfallsbergets fot växer 
imponerande stora tallar, granar, aspar och björkar.

vanligaste uggla är inte större än en domherre. Den 
gillar gammal granskog med mycket lövträd, precis 
vad den finner här. Sparvugglan är till skillnad från 
andra ugglor, mest aktiv på dagen. Så du har goda 
chanser att få se den!

LUNDARTAT PÅ NORDLIG BREDDGRAD 
På sommaren lyser kransrams, tortans och 
trolldruvans blommor vid Lövfallsbergets fot, 
alla med höga krav på näring. Kransramsens vita 
klocklika blommor sitter två och två i bladvecken 
på denna nästan meterhöga ört. Frukten är ett rött, 
giftigt bär.  I östra delen av området växer hassel som 
är mindre vanlig i denna del av Sverige. 

Sparvuggla (Glaucidium passerinum). Kransrams (Polygonatum verticillatum). Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus).
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I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Natur-
vårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda cirka 70 000 hektar 
skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. 
Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överens-
kommelse.

FAKTA OM LÖVFALLSBERGET
Bildades: 2011
Storlek: 15 hektar 
Kommun: Ludvika
Läge: Cirka 2,5 mil väst om Ludvika.

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.

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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