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Orre (Lyrurus tetrix). Brandljud, ärret i trädet efter en brand.Raggbock (Tragosoma depsarium).

 I RESERVATEN FÅR DU INTE: 

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

• framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 

svampar eller samla in djur (tex insekter).

För Väsjön gäller även förbud för att:
• framföra snöskoter.
• klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare 

rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter.
• Elda

§
Orrarna spelar i ljudliga bataljer på mossen. 
Fjädrar ryker, de röda ögonbrynen på den svarta 
fjäderdräkten lyser och hanarna bubblar och kuttrar. 
Honorna spanar in dem lite på håll och väljer kräset 
ut den allra tjusigaste dansören. Upplevelsen av ett 
orrspel en tidig vårmorgon glömmer du aldrig.

TALL MED LJUD, GRAN MED LAV 
Knotgreniga tallar finns det gott om, vissa av 
dem är flera hundra år gamla. De kan ha överlevt 
åtskilliga bränder tack vare den tjocka barken. 
Här och var finns brandljud, ett ärr i barken efter 
brand. I fuktigare svackor står granar dekorerade av 
hänglavar. Insprängt bland barrträden finns en del 
lövträd – efter bränder är björken en snabb pionjär. 

Det brinner! Blixten har slagit ner och elden sprider sig snabbt i det torra riset. Så kan det gå till 
vid en vildbrand. Idag bränner vi skogen under kontrollerade former för arternas överlevnad. 
Välkommen ut i blockigt och brandpräglat landskap, ett rike av hänglavar och skogshöns, 
tjärnar och kolbottnar.

BAGGE GILLAR BRÄNT 
I en liggande tallstam lever raggbocken, en skalbagge 
med långa antenner. Honan vill lägga ägg på en varm 
och fuktig plats, det hittar hon här. Raggbocken 
är sällsynt för det är brist på grova träd och bränd 
skog.  Därför utför länsstyrelsen idag så kallade 
naturvårdsbränningar. Spår från en mer historisk 
bränning är kolbottnar efter kolmilor, där det 
tillverkades kol till bruken. Skogsbilvägen genom 
området är en gammal järnväg som transporterade 
järnet från Ågs bruk till smedjan i Korsån.

De små skogstjärnarna Djuptjärn och Stentjärn är 
fridfulla platser. Vid Djuptjärn finns ett vindskydd 
och sjön är populär för fisket. Man har även byggt en 
tillgänglighetsanpassad brygga vid tjärnen.

VÄLKOMMEN TILL VÄSJÖN  
OCH RAMSELLSKOGEN

FAKTA OM VÄSJÖN OCH RAMSELLSKOGEN
Bildades: 1997 (Väsjön) och 2017 (Ramsellskogen) 
Storlek: 7 (Väsjön) respektive 313 hektar (Ramsellskogen)
Kommun: Falun
Läge: cirka 3 mil nordöst om Falun. 

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

I Väsjön är syftet att skydda en gammal barrnaturskog och 
bevara den i naturlig utveckling. Och att ge möjligheter till 
naturupplevelser och vetenskaplig forskning. 

I Ramsellskogen är syftet att bevara biologisk mångfald 
och att skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer 
av brandpräglad naturskog med inslag av sumpskog och 
myrar. Och att inom ramen för bevarandet av värdefulla 
naturmiljöer tillgodose behovet av öppna, naturskogsarta-
de strövområden för friluftslivet.
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