
Att hitta till Trollmosseskogen: 
Åk väg 301 från Rättvik mot Furudal (ca 35 km). Fortsätt 
väg 301 mot Edsbyn till Dalfors (ca 15 km). Följ därifrån 
skyltning mot Trollmosseskogen samt Gåsbergets 
naturreservat (som ligger strax söder om 
Trollmosseskogen), ytterligare ca 15 km. 

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

Det är ej tillåtet att: 

 skada växande eller döda träd och buskar,
gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar,

 framföra motordrivet fordon i terräng.

Varför inte inmundiga matsäcken i lugn och ro intill en av alla små 
skogstjärnar som finns i Trollmosseskogen? Kanske kommer 
trollen fram och vill smaka…  

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 

    TROLLMOSSE- 
SKOGEN 

Vy från en del av Trollmosseskogen, där en naturvårdsbränning genomfördes 
år 2004. Samtliga fotografier i foldern: Fredrik Lundin, Länsstyrelsen Dalarna. 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat


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 om-
råden som utgör pärlor av värdefull natur. Mer infor-
mation om Natura 2000 finns på Naturvårdsverkets 
hemsida: www.naturvardsverket.se 
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En sådan genomfördes därför sommaren 2004, på 
ett 70 hektar stort område. Se på kartan här nedan 
var bränningsområdet ligger. 
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En mager och lättvandrad skog 
Terrängen i  Trollmosseskogen är i huvudsak lätt-
vandrad, mjukt böljande och utan några större 
höjdskillnader.  En skogsbilväg delar skogen i två 
delområden. Det södra avgränsas delvis av skogs-
bilvägar medan det norra avgränsas av hyggen i 
norr och i väster. 

Skogen är en gammal naturligt uppkommen barr-
skog där tallen dominerar. Oftast är marken mager 
och vegetationen består då enbart av olika arter 
renlavar. Längs bäckar är vegetationen frodigare 
och där finns fler arter av gräs och blommor. Där 
växer även lövträd, främst björk och al, men det 
förekommer även enstaka rönnar och aspar. 

Spår efter många bränder 
De största tallarna i området bär spår efter många 
bränder i form av brandlyror. Även de döda träden  

har flera brandljud. Den senaste naturliga branden 
svepte över området år 1888 och berörde mer än 
20 000 ha skog. Efter branden genomförde man en 
avverkning där man tog till vara på det virke som 
inte var så allvarigt skadat. De träd som var för 
klena eller för skadade lämnades och är de träd 
som idag utgör de riktigt grova träden i skogen. 

Det brinner i reservatet! 
Fram till slutet av 1800-talet var brand en naturlig 
och regelbundet återkommande händelse i skogen. 
Sedan blev brandbekämpningen mer effektiv, vilket 
lett till att större skogsbränder nästan inte före-
kommit i Sverige under de senaste 100 åren.  

Den uteblivna branden har lett till att skogens 
artsammansättning och strukturer har förändrats. 
De arter som gynnas av brand har t ex minskat. I 
Trollmosseskogen finns dock fortfarande en hel del 
sådana arter kvar, t ex raggbock.  För att ge den 
och liknande arter en chans att finnas kvar i 
framtiden planeras naturvårdsbränningar i området. 
Trollmosseskogen är så bra avgränsat att det ger 
möjlighet att genomföra riktade naturvårdsbrän-
ningar i flera delområden.  

Natura 2000 

Dramatiska scener utspelades sig under naturvårdsbränningen 
2004, som dock utfördes efter noggranna förberedelser och under 
välorganiserad bevakning.  

Stubbe med märke efter en huggning där vedens kvalitet troligen 
kontrollerades. Då trädet sedan sågades ned strax ovanför, ansågs 
kvaliteten förmodligen tillräckligt bra. 

http://www.naturvardsverket.se/

