
VÄLKOMMEN TILL  
MARSJÖBERGET

Det är bränder, inte människan, som främst har 
format denna skog. Kolade högstubbar och så  
kallade brandljud, ett övervallat sår i barken på en 
tall, vittnar om lågornas framfart. På en tallstubbe 
har man hittat spår av sju bränder. Täcket av lavar 
och mossa är tjockt på fallna träd och på marken.  
Lavar och mossor, insekter och svampar, har under 
mycket lång tid anpassat sig efter bränderna. 
E�ektiv brandbekämpning är inte bra för dessa arter, 
som nu är sällsynta. Därför eldar Länsstyrelsen 
utvalda delar av skogen under kontrollerade former 
– det kallas naturvårdsbränning.  

SVAMPAR – ROSENFÄRGADE OCH RYNKIGA
Rosenticka vill ha orörd skog. På liggande grova 
granstammar kan du spana efter rosentickans 
vackert rosafärgade undersida och svarta ovansida. 
Svampen bryter långsamt ner den gamla granen.  

Hur läser man en skog? Hur ser du att skogen är full av liv? På din vandring i detta stiglösa 
område finns många tecken och det är skogens språk. Tall och gran finns i alla storlekar och 
åldrar, stående och liggande stammar, levande och döda – det är så man läser skogen.

Den berättar också att skogen verkligen är orörd 
och att du då även kan få syn på andra sällsynta 
vedsvampar, som granticka och rynkskinn.

Titta riktigt nära på de döda träden och det som 
lever där. Med hjälp av ett tränat skogsöga och lite 
kunskap om arterna kan du läsa skogen. 

Brandljud – såret efter en brand.

En annan sällsynt vedsvamp är granticka (Phellinus chrysoloma) som 
har en läderartad konsistens.

Rosenticka (Fomitopsis rosea) – en del av kretsloppet i orörd skog.

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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Syftet med naturreservatet är:

• att bevara biologisk mångfald genom att skydda ett område med 
gammal barrskog och myrmark. 

• att bevara naturmiljöns vistelse- och upplevelsevärden för frilufts-
livet.

FAKTA OM MARSJÖBERGET
Bildades: 2017
Storlek: 48 hektar 
Kommun: Vansbro
Läge: Cirka 12 kilometer rakt norr om Dala-Järna

 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.

• framföra motordrivet fordon på barmark och snötäckt mark.
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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