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Varglav - Letharia vulpinaBlågrå svartspik - Chaenothecopsis fennica Tretåig hackspett - Picoides tridactylus

VÄLKOMMEN TILL BREDÅSEN

I Bredåsens skogar är det som 
att tiden står still. Det höga läget 
med 600 meter över havet, gör 
klimatet hårt och bistert, och 
det går långsamt för allt som ska 
växa och leva här. Tallarna som 
står och stampar på höjdernas 
magra jordar är flera hundra 
år gamla. Ännu äldre är de träd 
som för länge sedan har dött och 
förvandlats till silverfuror. 

Flera skogsbränder har svept 
igenom området. Det har gjort 
att skogarna är öppna och ljusa, 
nästan parkliknande. Många träd 
bär spår efter bränderna, de ser 
ut som avlånga fördjupningar i 
stammarna. 

De gamla levande och döda 
träden är viktiga livsmiljöer för 
en mängd olika fåglar, insekter, 

lavar och svampar.  På de vackra 
silverfurorna kan du hitta blågrå 
svartspik och varglav. Den 
förstnämnda är väldigt liten, 
du behöver ett förstoringsglas 
för att se den. Men du kommer 
att få en fin överraskning om du 
studerar den närmare! Varglaven 
är desto lättare att upptäcka. Med 
sin lysande gulgröna färg syns 
den tydligt mot silverfurornas 
stammar. 

Runt Valosberget och i höjdernas 
nordsluttningar är markerna 
fuktigare. Här växer gran och 
björk bättre. En del granar är 
har ringformiga mönster på 
stammarna. Det är spår efter den 
tretåiga hackspetten. Ringarna 
uppkommer när hackspetten 
hackar små hål i barken för att 
äta av granarnas sav. 

I granskogssluttningarna finns 
också flera ovanliga lavar som 
broktagel och skuggblåslav. Att 
de växer här signalerar att även 
granskogarna är gamla och har 
fått växa ifred.

Mellan de magra tallhöjderna 
och de fuktiga granbranterna 
ligger vidsträckta myrar. Om 
våren hörs tjädrarnas kluckande 
spela över markerna. När hösten 
kommer lyser myrmarkerna av 
växternas höstfärger.

Strax utanför naturreservatet 
går Södra Kungsleden. Det är en 
vandringsled som sträcker sig 
genom Sveriges södra fjällregion. 
I Dalarna börjar den norr om 
Töfisingdalens nationalpark 
och slutar vid Högfjällshotellet i 
Sälen, en vandring på 15 mil.

Stort, orört och vilt. Långt bort från människor och civilisation ligger denna väglösa 
vildmark. Det här är tjädrarnas, silverfurornas och stillhetens land.

Inom naturreservatet är det inte 
tillåtet att:

• 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.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen 
är det förbjudet 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. 

§

FAKTA OM BREDÅSEN
Bildades: 2012
Storlek: 1140 hektar
Kommun: Älvdalen

Syftet med naturreservatet är att bevara den 
naturskogsartade skogen och andra ingående naturtyper 
med höga naturvärden för fri utveckling. Landskapets orörda 
karaktär och förekommande ekosystem ska bevaras genom 
naturliga processer. Förekomster av rödlistade arter ska 
bevaras i livskraftiga bestånd.
En del av naturreservatet ingår också i Natura 2000, det 
Europeiska nätverket för skyddad natur. 

Bredåsen förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna.

Den statliga skogsöverenskommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och 
Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda cirka 
70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är 
naturvårdsintressanta. Bredåsen är ett av de 52 områden i 
Dalarna som skyddats i denna överenskommelse.
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