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I Blecktjärnsskogens naturreservat skyddas en 
mosaik av gammal tallskog och våtmarker. I sko-
gen lever en rad ovanliga arter, alltifrån millime-
terhöga lavar till olika hackspettar. Mellan jättetal-
lar och kolade högstubbar slingrar en markerad 
vandringsled.

Träd från 1400-talet
Sedan lång tid sköter Blecktjärnsskogen sig själv. Här 
får träden dö av ålderdom. Men det är ingen orörd ur-
skog du har framför dig. Här och var syns gamla stub-
bar efter forna tiders avverkningar. Reservatets äldsta 
tall grodde för mer än 500 år sedan, men de flesta av 
träden är runt 150 år gamla.

Spår efter bränder
Innan de snabba brandkårsutryckningarnas tid härjades 
Bergslagens skogar ofta av bränder. Under 1600- och 
1700-talen brann skogen så ofta som vart tionde år. 
Mängder av kolade tallstubbar vittnar om eldens fram-
fart. Liksom brandljud – brandskador på gamla tallar 
som börjar långt ner på stammen och smalnar av uppåt.

Vedlevande rariteter
Blecktjärnsskogen är en fristad för växter och djur som 
inte klarar sig i modernt brukade skogar. Gammelträd, 
högstubbar och fallna trädjättar är hem för sällsynta 
svampar, mossor och lavar. I fuktiga miljöer intill tjär-
nar, kärr och källdrag är mångfalden ovanligt rik med 
rariteter som brunpudrad nållav och stjärntagging. 

Skogens fåglar
I många av skogens gammeltallar finns bohål utmejsla-
de av spillkråkans kraftiga näbb. När spillkråkan över-

ger sitt bo kan andra arter flytta in. Som pärlugglan, 
vars hoande ofta hörs under månljusa vinternätter. Tre-
tåig hackspett, järpe och tjäder är andra vildmarksfåglar 
som trivs i Bläcktjärnsskogen.

Skogen och människan
Om gammeltallarna kunde tala skulle de berätta om 
jägare, svedjefinnar och vadmalsklädda människor med 
yxan i hand. Spåren efter dessa människors arbete syns 
idag som gamla avverkningsstubbar och kolbottnar, 
spår efter kolmilor. I reservatet finns också två övergiv-
na torpställen, Svensbo jordetorp och Nutrikes. 

Reservatsfakta
Beslutsår: 2014
Areal: 224 hektar 
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
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I naturreservatet är det förbjudet att:
• borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt
skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
• framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upp-
låten bilväg eller befintliga skogsbilvägar,
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda
stående eller fallna träd och buskar,
• elda annat än på anvisad plats och med medhavd eller av
förvaltaren tillhandahållen ved,
• skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter
såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
• cykla eller rida annat än på bilväg,
• medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer
vid bedrivande av jakt eller fiske,
• utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt,

affisch eller därmed jämförlig anordning eller att 
snitsla spår, 
• utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad
tävling eller övning, lägerverksamhet
eller liknande.

Men du får gärna
• plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov,
men inte fridlysta arter.

Vägbeskrivning
Naturreservatet Blecktjärnsskogen ligger ca 21 km söder om 
Grythyttan i Hällefors kommun, mellan naturreservaten Loka-
dalen och Murstensdalen. Du kan vandra genom Murstensda-
len fram till Blecktjärnsskogen eller från Lokadalen söder om 
Paddtjärnen.
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