
Kom ihåg! 

För att skydda den känsliga naturen i reservatet har 
länsstyrelsen fastställt särskilda regler för besökarna. 
I reservatet är det förbjudet att: 
- framföra motordrivet fordon, t ex snöskoter
- skada eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka

örter, mossor, vedsvampar och lavar.

Orkideen grönkulla som finns i området, är som alla 
orkideer fridlyst. 
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NATURA 2000 

Natura 2000 och LIFE 

Tjärnberget ingår i EU's nätverk av värdefull natur, "Natura 
2000". I nätverket ingår de biologiska pärlorna i svensk 
natur. Området ägs av staten och är finansierat av EU's 
miljöfond LIFE. 

Tjärnberget som är 196 ha stort förvaltas av Länsstyrelsen 
Dalarna. Området är beläget 15 km sydväst om Nås i Vansbro 
kommun. Några kilometer söder om Nås på vägen mellan Nås 
och Lindesnäs tar Du av västerut mot Vinnberget. Följ sedan 
vägvisningen mot Tjämberget ca 10 km. Reservatet ligger på 
vänster sida och gränsen är markerad på träden med vita ringar 
och kronor. Parkeringsplats med skyltar finns efter vägen på 
vänster sida. Vid parkeringsplaten börjar vandringsstigen. 
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NATURRESERVAT 

DALARNAS LÄN 

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



TJÄRNBERGET 

Skogen på Tjärnberget har många historier att berätta. Genom 

historien har området påverkats av både skogsbränder och av 

äldre skogsbruk, t ex kolning. 

Skogens variationsrikedom är stor med flera trädslag i olika 

åldrar. Särskilt imponerande är de stora asparna som troligen 

växt upp efter den senaste branden. Det finns också gott om 

döda träd som gynnar en rad olika lavar och insekter. 
Insektsrikedomen medför att hackspettarna också trivs i denna 

skog. Den tretåiga hackspettens karaktäristiskt ringformade 

hackmärken runt granstammarna finns på många ställen . 

••••••• Stig 
= Enskild bättre bilväg 

====== Enskild sämre bilväg 

-- Höjdkurva ekvidistans 5m 

Skog 
-02-28

de 96.0352

Flera sällsynta växter finns i området. Bland annat har 

myskmadran här en av sina få växtplatser i Dalarna. 

Det finns en 2,6 km lång markerad stigen genom området. 

Den utgår från parkeringen och går bitvis i relativt stenig och 

brant terräng. Stigen passerar bland annat rester av en 
kolmila (kolbotten), ett gammalt skogarbetarläger och en 

liten tjärn. Genom reservatets nordvästra del går en markerad 
kyrkstig som leder fram till Nås. Kyrkstigarna i trakten var 

fram till början av 1900-talet den enda förbindelsen mellan 

Nås och de omkringliggande finnbyarna . 

Den tretåiga hackspetten finns i skogarna runt Tjärnberget 




