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Kom ihåg 
För att skydda naturen i reservatet har länsstyrelsen fast
ställt särskilda regler för besökarna. l reservatet är det 
förbjudet att: 

• framföra motordrivet fordon (gäller även snöskoter)
• plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och ved-

• 

• 

svampar
fänga eller insamla djur

störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, gryt eller ide än

100m
• plocka ved eller göra åverkan på torrträd, vindfällen el

ler lågor (liggande döda träd) och högstubbar. Bryta
torra kvistar från levande träd omfattas inte av förbu
det.
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Naturvård, 791 84 Falun 
Tele: 010-225 00 00 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se 
Webbplats:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat



Snöttuberget 

Reservatet Snöttuberget ligger ca I mil norr om Dala
Jäma. på Snöttubergets sydsluttning. Det är ett skogs
reservat på 40 ha, varav 20 ha är lövskog, 9 ha barr
skog och 8 ha blandskog. 

För att komma dit ta skogsbilvägen från Skålö (norr om 
Dala-Jäma centrum) och gå förslagsvis från vägskälet 
upp till Lilla Öradtjämen och in i reservatet (skyltad). 
Det går också att ta stigen från Skålö. 

Skogen har aldrig utsatts för kalavverkning, enstaka 
värdefulla träd har dock huggits (så kallad dimension
savverk-ning). 

En stor del av dagens skogsbestånd har kommit upp 
efter en skogsbrand som härjade trakten mellan 13 och 
22 juli 1914. Brandorsaken var blixtnedslag. Efter 
·branden kom det upp en tät självföryngring av lövträd,
framför allt björk och asp.

Skogsbränder var, innan brandbekämpningen blev ef
fektiv, vanligt i våra skogsekosystem. I de på 
Snöttuberget rikligt förekommande gamla grova 
brandstubbar kunde man konstatera spår av ofta före
kommande skogsbränder. Upp till 15 olika bränder har 
kunnat konstateras i gamla stubbar- i genomsnitt 
brann det en gång var 24. år! 

Den efter en skogsbrand naturligt uppkommande löv
skogen, den typiska "lövbrännan" har blivit mycket 
ovanligt. Nu är lövbrännesuccessionen på Snöttuberget 
i sitt slutskede, granen håller på att ta över. De rikligt 
förekommande stora lövträd som nu håller på att sakta 
dö ger livsutrymme åt ett artrik insekts- och fågelliv. 
Det förekommer även fortfarande brandgynnade örter, 
som t.ex. nattviol och även ett flertal mycket sällsynta 
och hotade lavar, mossor och svampar. 
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