
VÄLKOMMEN TILL  
TALLBERGSKLITTEN

I det lite avlägsna hörn av Dalarna som gränsar mot 
Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten.
Det otill gängliga läget har gjort att skogen mest fått 
växa ifred. Men helt orörd är den inte, människa 
och eld har satt sina spår. Till verksamheten vid 
närliggande Svartnäs bruk behövdes träkol som 
man framställde i kolmilor. Kvar i skogen finns 
kolbottnar, platserna där milorna en gång stod och 
där växtligheten än idag ser lite avvikande ut.

HACKSPETTEN FORMAR RINGAR
Fuktig skog som skonats från skogsbruket är 
mjukt mossig. På en granstam har den tretåiga 
hackspetten satt sina ringformade märken när den 
hackar efter granens sav. I mossan växer knäroten, 
en liten vit orkidé. Den rosa linnean trivs i samma 

Välkommen in i granens rike. Kliv över fallna stammar, spana in den läckra kandelabersvampen 
och njut av tranbär på myren. Som vridna gamla jättar står de brända högstubbarna i denna 
stiglösa naturskog. 

skogar. På sluttningarna upp mot själva klitten kan 
du spana efter dem. Linnean är känd som Linnés 
favoritblomma.

LJUSSTAKSFORMAD SVAMP
Lite blötare om fötterna är det i myr och sumpskog 
nedanför berget. Det klafsar om stövlarna och dina 
steg rör upp myrens alla dofter. En orrhöna flyger 
hastigt upp till kraftigt vingbuller från sitt gömställe. 
Försiktigt drar du vidare mot myrens röda bär på 
hösten - tranbär. Bäst smakar bären efter första 
frosten. Slå dig ner i den mjuka mossan. Det är i 
pausen det händer. Intill dig står den tjusigt bleka 
kandelabersvampen. Och från en grangren alldeles 
intill spanar en roströd lavskrika in din matsäck med 
nyfiken blick.
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FAKTA OM TALLBERGSKLITTEN
Bildades: 2017
Storlek: 17 hektar 
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Läge: cirka 15 kilometer norr om Vintjärn

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald genom 
att skydda ett område med gammal barrskog och myrmark. Detta 
ekosystem har spår efter tidigare bränder och ska utvecklas i en na-
turlig process. Förekomsterna av rödlistade arter ska bevaras i livs-
kraftiga bestånd.

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. Gäller både barmark och snötäckt mark.

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

samla in djur (tex insekter)
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
 arrangemang.
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Tallbergsmyren

Tretåig hackspett 
(Picoides tridactylus).

Kandelabersvamp (Artomyces pyxidatus) 
omisskännlig att skåda.

Lavskrika (Perisoreus infaustus).
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