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FAKTA OM LILLA ÄLGBERGET
Bildades: 2017
Storlek: 5 hektar 
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Läge: cirka 12 kilometer sydväst om Hedemora

Syftet med reservatet skall vara att skydda ett urskogsartat område 
med dess flora och fauna och naturliga successioner. Syftet är även 
att - inom ramen för detta mål - ge möjlighet till naturupplevelse och 
vetenskaplig forskning i orörd natur. 

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.
 
Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd från Länsstyrelsen:
• 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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I de otillgängliga gränstrakterna mellan Västmanland 
och Dalarna har skogen fått stå i det närmaste orörd. 
Elden har härjat många gånger och gör att arterna 
frodas. Många insekter och lavar har anpassat sig och 
behöver bränd skog för att överleva. De äldsta tallarna 
står mot toppen av Lilla älgberget. I rasbranterna 
växer åldriga granar och ovanligt många aspar. De står 
och ligger huller om buller i de branta sluttningarna.

GAMLA ARTRIKA ASPAR
Aspar är hem åt  många olika svampar, lavar och 
fåglar. Som rävtickan till exempel. Det är en vacker, 
rävröd vedsvamp som lever på döda aspar där barken 
ännu inte ramlat av.  På äldre, levande aspar kan du 
hitta den ovanliga läderlappslaven. Det är en stor, 
svart gelélav som i torka blir tunn och spröd. 

Mossan ligger som ett grönt, mjukt täcke över de många stenblocken. I bergsbranterna ligger 
döda träd som ett plockepinn. En spillkråka ropar. I detta lilla stycke skogsmark finns många 
ovanliga lavar och riktigt gamla tallar som överlevt flera bränder.

Då ramlar bitar av laven av – ett sätt för laven att 
sprida sig.  
Spillkråkan hackar gärna sitt bohål i stammen på 
döda och levande aspar.  Bohålet används senare av 
många olika fåglar och djur som skogsduva, uggla, 
skogsmård, ekorre och fladdermus. Spillkråkan är 
en nyckelart i skogen, eftersom den är så viktig för så 
många av skogens invånare.

STÖVELFEST I SUMPSKOGEN
Det klafsar rejält om stövlarna i sumpskogen 
nedanför branterna. Du trampar på en matta av 
vitmossa bland blommande rödbrun kråkklöver. 
Här och var i lite torrare delar nickar björkpyrolan i 
lingonriset. Spillkråkans stämningsfulla lockrop höjer 
vildmarkskänslan.
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Här är du!

Bilväg

Vatten

Spillkråka (Dryocopus martius). Rävticka (Inonotus rheades). Läderlappslav (Collema nigrescens).
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