
VÄLKOMMEN TILL  
HORNBOBRÄNDAN

En trana ropar över en av de små gölarna i  
våtmarkerna i väster. I kanten styltar gluttsnäppan 
på sina långa ben i jakt på småkryp. Med lite tur kan 
du se eller höra smålommen, som ibland häckar 
här. Vita ulliga tofsar av tuvull ramar in tavlan. På 
försommaren blommar skvattram. Gnuggar man de 
barrlika bladen sprider sig en stark aromatisk doft. 
Och med de små, flikiga bladen av dvärgbjörk runt 
kängorna blir det nästan lite fjällkänsla.

ELD - NATURENS FORMGIVARE
Tallen dominerar i denna småkuperade skog. Den 
glesa skogen har brunnit flera gånger. På marken 
ligger många döda träd – lågor. Både de forna 
bränderna och den döda veden gör den till en attraktiv 
plats för många arter. Olika sorters träd, både 

Vandra mellan glesa tallar på torr och blockig mark till fuktig myr med små myrsjöar. Bland
tallarna står silverfärgade döda träd, torrakor, andra träd har spår av bränder. Vackra vyer över
Ågsjön i väster och spelande fåglar i våtmarkerna - en vandring här bjuder på rika skogsupplevelser. 

barr och löv, och träd i alla åldrar bidrar också till 
artrikedomen. 

VIKTIGA SIGNALARTER BERÄTTAR
Leta på aspar och sälgar efter den sällsynta lunglaven. 
Den har vackert vågiga kanter och skimrar i grönt 
efter regn, men har en gråaktig färg när det är torrt. 
Kikar du närmare på lunglaven med en lupp ser du en 
värld av knottror och åsar i miniatyr. 
På håll ser vaddporingen ut som vitt badskum där 
den breder ut sig på undersidan av en nedfallen tall. 
Riktigt nära ser man de labyrintiska porerna. Lite 
äldre exemplar går från vitt till gult. 
Båda arterna signalerar att skogen har mycket höga 
naturvärden och stor artrikedom. Här trivs många av 
skogens mest kräsna invånare.
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FAKTA OM HORNBOBRÄNDAN
Bildades: 2017
Storlek: 134 hektar
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Läge: cirka 12 kilometer nordost om Svärdsjö

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och 
värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som delvis är brand-
präglade, och andra ingående naturmiljöer samt områdets orörda 
karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras.
Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald 
och bevarandet av naturmiljöer tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet.

Mer information:  
Tel. 010-225 00 00 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar 
och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, 
torra kvistar i syfte att göra upp eld

• framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller 

samla in djur (tex insekter)
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