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VÄLKOMMEN TILL KASTTJÄRNSBERGET
Toppen av Kasttjärnsberget täcks av en karg och mager 
tallskog. Här växer skogen så långsamt att det känns som 
att tiden nästan står still. Sluttningarna nedanför är bördi-
gare och bär spår av äldre tider. 

BLOCKIGT OCH BRANDPRÄGLAT
Norra delen av reservatet består av blockig och mager 
mark. Här växer tallskogen långsamt och gamla, döda 
träd står som grå jättar mellan de levande. Invallade 
fördjupningar i tallstammarna berättar om att fl era 
skogsbränder härjat i området. 

I sluttningen ner mot Kasttjärnen breder täta 
blåbärsmattor ut sig mellan granarna. På gamla och döda 
träd växer lunglav, violettgrå tagellav och ullticka. De 
signalerar att skogen är en värdefull miljö för många olika 
lavar, svampar och insekter. I reservatets östligaste del 
växer lärkträd. Lärk är inte naturligt förekommande i 
Sverige och har planterats här en gång i tiden och sedan 
spritt sig.

SPÅR FRÅN ÄLDRE TIDER
Där skogen sluttar ner mot sjön Fullen ligger två 
fornlämningar. Det är ruinerna efter två gårdar och en 
fäbod som funnits här sedan 1600-talet. Fortfarande växer 
fruktträd och buskar bland de gamla husgrunderna och 
stenmurarna. 

Kasttjärnsbergets naturreservat bildades 2011 och är 139 
hektar stort. Reservatet bildades efter en överenskommelse 
mellan Sveaskog och Naturvårdsverket om att avsätta en del 
av Sveaskogs mark till naturreservat för att uppfylla miljömålet 
Levande skogar.
Marken ägs av Sveaskog och förvaltas av Länsstyrelsen. 

Violettgrå tagellav–Bryoria nadvornikiana Karta: ©Bakgrundskarta Lantmäteriet ©Länsstyrelsen Dalarna; Layout och karta: Länsstyrelsen Dalarna 2015.Lunglav–Lobaria pulmonaria

Inom reservatet är det inte tillåtet att:§
• skada växande eller döda – stående eller om-

kullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag 
råder för insamling av löst liggande, mindre, 
torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. 

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och ved-
levande svampar eller samla in djur (t.ex. insek-
ter) 

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverk-
samhet och andra större eller återkom mande 
organiserade arrangemang. 
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