
VÄLKOMMEN TILL  
SKÄRKLACKEN

Du strövar på fri hand i denna stiglösa sluttning. 
Granarnas grenar är pyntade med hängande lavar,  
som den sällsynta violettgrå tagellaven. På myren 
längst i öster står klena tallar och i kanten växer 
doftande skvattram. På håll hörs en hackspett hacka 
fram sin lunch under barken. Och där kommer den 
flygande. Gult huvud, alltså tretåig hackspett.

RYNKIGT SKINN BRYTER NER
Vandringen här kräver kliv över döda fallna 
stammar. Dessa är bostad för vedsvamparna. Som 
en rynkig, gulvit filt breder rynkskinnet ut sig på 
undersidan av lutande, fallna granstammar. Liksom 
alla vedsvampar bryter den sakta ner veden och är 
viktig i skogens eviga kretslopp. 

Det vilar något magiskt över torrfuror. Som silvriga monument står de där, vissa med svarta 
spår av bränder. Här kan du vandra mellan grova tallar och granar, över blöt myr och genom 
sumpskog. På andra sidan vägen ligger Skärklacken, bergslacken som gett sitt namn till 
naturreservatet. 

ELDEN FORMAR NATUREN
Skog som brunnit är artrik skog. Många växter, 
insekter och svampar har anpassat sig efter denna 
naturliga störning. Här i skogen finns spår efter 
flera skogsbränder på tallarnas stammar. De kallas 
för brandljud och ser ut som ärr i tallarnas bark. De 
uppstår när tallstammen skadas av eldens framfart 
och trädet vallar över den skadade veden med ny 
tjock bark. 

Även människans verksamhet har satt spår. Man 
kolade ved i stora kolmilor. Kvar efter dessa finns 
kolbottnar, en stor cirkelrund platt avsats med 
avvikande växtlighet. I Skärklacken har man hittat 
tre stycken. 
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FAKTA OM SKÄRKLACKEN
Bildades: 2017
Storlek: 24 hektar 
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen
Läge: cirka 5 kilometer sydost om Björbo

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och vär-
defulla naturmiljöer. Områdets naturskogar, som delvis är brandpräg-
lade, och andra ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär 
med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras.

Att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och bevaran-
det 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 i terrängen på barmark.

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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Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) - 
rufsig, tufsig, grå och vacker.

Rynkskinn (Phlebia centrifuga) kan täcka  
meterstora ytor.

Efter en brand vallar tallen över den skadade 
veden med ny bark.
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