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Blåsippa
Hepatica nobilis

Välkommen
till Hemshyttan
N aturreservatet består av tre delområden, klädda
med skog. T a med matsäcken, ströva genom
områdena och upptäck likheter och olikheter.
I skogen dominerar lövträd som björk och asp. På asp kan du hitta aspgelélav och
stor aspticka. Örter som blåsippa och trolldruva skvallrar om att marken är rik
på näring.
Stråk av kärr och sumpskog breder ut sig där marken är fuktig. Där kan du hitta
bestånd av missne. En giftig växt som trivs där det är blött. Den har ax av små gulgröna blommor som skyddas av ett stort vitt kronblad. Här och var står grova klibbalar.

Spillkråka
Dryocopus martius

Skogen i de båda norra delarna är relativt orörd och har aldrig utsatts för modernt
skogsbruk. Död ved gynnar nedbrytare som svampar och insekter. Många lövträd
är grova och murkna med bohål. Här bor bland annat sparvuggla. Spillkråka och större
hackspett hackar efter insekter som lever under barken på döda träd. När du kommer
gående genom skogen kanske du skrämmer upp en orre eller järpe.
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- framföra motordrivet fordon, t. ex snöskoter,
- fånga eller samla in djur, t. ex insekter,
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och
buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller
lavar,

En stor del av det södra området
avverkades 1991. Här finns ett hygge
som inte återplanterats. På hyg
hygget står grupper med sparade träd.
Området har en strand som är över
en kilometer lång. Längs stranden
finns en trädridå. Nu är det meningen att skog ska få återta hygget
och utvecklas fritt.

Trolldruva
Actaea spicata

I det norra området finns gott
om stora block. På blocken finns
ovanligt många arter av örter och
mossor. På flera block breder
mattor av dvärghäxört ut sig.

I reservatet är det inte tillåtet att:

- elda, annat än med medförd ved eller kvistar plockade från
marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, dvs.
levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande
träd, s.k. lågor får användas.
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N aturreservatet H emshyt tan bildades 2 0 0 0 . S yf tet med reservatet är att
skyd da områdena mot avverkning och andra ingrepp. L övträdens dominans ska behållas och växt- och djurlivet utvecklas naturligt. R eservatet
ingår i E U : s ekologiska nätverk av skyd dade områden, N atura 2 0 0 0 .
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Reservatet förvaltas av
Länsstyrelsen i Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Markägare: Enskild

