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        I reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda, stående eller 
  omkullfallna, träd, stubbar och buskar,
- framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller 
  både barmark och snötäckt mark, med 
  undantag för skoter på av Länsstyrelsen 
  markerade skoterleder när marken är 
  snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd:
- gräva upp växter, plocka mossor lavar och 
  vedlevande svampar eller samla in djur (t ex 
  insekter),
- genomföra eller bedriva tävlingar, 
  lägerverksamhet och andra större eller 
  återkommande organiserade arrangemang.
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lager. På vissa ställen går berget, som består av 
granit och gnejsgranit, i dagen. Marken är torr och 
skogen domineras av tall. När du vandrar nedför 
sluttningarna märker du att tallarna får sällskap av 
gran och asp. Nere i svackorna ger tallen upp. Här 
trivs gran som vill ha tjockare jordlager och mer 
fukt. 

Här och var i sänkorna samlas vatten i bäckar 
och vätar. Vätarna är vattenfyllda under vinter och 
vår, men torkar ut under sommaren. 
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Tallticka
Phellinus pini

Växer på gammal tall

   Reservatsområde

   Blandskog

   Granskog

   Gles tallskog

   Våtmark

 tallar som är omkring 300 år. De 
är kortväxta med vida kronor och sträcker ut sina 

vittnar om att skogen brunnit under senare delen av 
1800-talet. Tall har tjock bark och överlever ofta en 

Skogen är nästan inte påverkad av modernt skogs-
bruk. Två kolbottnar i reservatets östra del talar om 
att skogen förr användes för kolning. På sluttnin-

lågor. I reservatet hittar du många arter av svampar 
och lavar som är beroende av gamla eller döda träd. 

Välkommen till Vargåsen
Här kan du vandra i ett kuperat landskap som bjuder på omväxlande natur. 
Skogen i reservatet är gammal och har inte använts till modernt skogsbruk. 

. 
Om du lyssnar noga kanske du får höra ett lätt knackande ljud. Det kan vara 
tretåig hackspett som hackar fram insekter ur något träd.

Brandljud - ärr på träd som 
överlevt en skogsbrand. 

Tretåig hackspett
Picoides tridactylus

Om du ser hackmärken 
i ring på en granstam, är 
det tretåig hackspett 

Naturreservatet Vargåsen bildades 2009 och är 203 
hektar stort. Syftet är att bevara biologisk mångfald i 
naturskogsartad skog och att underlätta för friluftsliv.

Reservatet förvaltas av: 
Länsstyrelsen i Dalarna
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Markägare: Staten

   Väg

   Skoterled

      Parkering

   Tavlans plats




