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Välkommen till Söderberget! 
För att skydda den känsliga naturen i reservatet har 
länsstyrelsen tagit fram följande regler för 
besökarna: 

Det är ej tillåtet att: 

 göra åverkan på mark eller geologiska
naturföremål,

 skada växande eller döda - stående eller ikull-
fallna – träd och buskar,

 plocka eller gräva upp örter, mossor, svampar
och lavar,

 fånga eller insamla djur.

 framföra motordrivet fordon i terrängen.

Natura 2000 
Naturreservatet ingår i det europeiska nätverket 
Natura 2000. Detta nätverk skapades inom EU för att 
hejda utrotningen av arter och för att förhindra att 
deras livsmiljöer förstörs. I Sverige samordnar 
Naturvårdsverket arbetet med att skapa nätverket 
Natura 2000. Länsstyrelserna är de myndigheter som 
gör den lokala insatsen med att välja ut lämpliga 
områden som utgör pärlor av värdefull natur. Mer 
information om Natura 2000 finns på Naturvårds-
verkets hemsida: www.naturvardsverket.se 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Naturvård, 791 84 Falun 
Tele: 010-225 00 00 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se 
Webbplats:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

NATURRESERVAT 
Dalarnas län 

    SÖDERBERGET 

Teckning: Sören Holmquist 

Teckning: Sören Holmquist. 

Obs! Foldern har ej uppdaterats med det utökade området, söder och 
öster om den gamla reservatsgränsen. Beskrivningen av området 
stämmer dock fortfarande. Se rätt utbredning på webben:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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I Söderbergets naturreservat finns inga speciella 
anordningar för besökare. Man får ta sig fram på 
egen hand i skogen, som kan vara både brant och 
stenig. Det kan alltså vara svårt att ta sig fram, 
men spännande för den som gillar ”vild” natur. 

Besök området! 

Duvhök, tecknad av Maria Jons 

Skogsbrand var den vanligaste naturliga störningen 
i våra skogsekosystem innan människans 
brandbekämpning blev effektiv. Många av skogens 
arter är anpassade till mer eller mindre 
regelbundna skogsbränder och har svårt att klara 
sig i dagens modernt skötta skogar. 

Som i andra naturskogar finns det också på 
Söderberget spår av forna tiders skogsbränder i 
gamla träd och stubbar. I en stubbe kunde man 
konstatera spår av tio olika bränder. Genom att 
räkna årsringarna, kunde skogsbränderna dateras. 
Mellan åren 1662 och 1827 brann det i genomsnitt 
en gång var 30:e år. 

Branterna och den gamla skogen utgör också en 
gynnsam miljö för ugglor och andra rovfåglar. 
Många av furorna är lämpliga som boträd åt 
exempelvis duvhök och ormvråk. 

Rovfåglar och bränder 

Långskägget (Usnea longissima) finns i gammelskogar och 
kräver en jämn fuktig och halvmörk miljö. Genom 

kalavverkning av naturskogar har förekomsten av denna 
lavart minskat drastiskt. Teckning: Sören Holmquist. 

I områdets nordvästra del förekommer den 
sällsynta granskogslaven långskägg samt rikligt 
med andra hänglavar. Långskägg är idag akut 
utrotningshotad i Sverige, eftersom den är mycket 
känslig för miljöförändringar och behöver 
opåverkade skogsområden.  

Söderberget ligger cirka 3 km söder om Gopshus 
och 2 mil norr om Mora. Reservatet är 25 hektar 
stort och ligger på bergets branta östsluttning. 

Större delen av bergets högst belägna delar är 
kalavverkade. Brantområdet i nordost, där 
reservatet ligger, hyser dock gammal naturskog. 
Skogen innehåller bland annat ett flertal 
grovstammiga furor och döda träd i olika 
nedbrytningsstadier. 

Långskäggets hemvist 




