
NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

KÄGELBERGET

VÄLKOMMEN TILL KÄGELBERGET!
För att skydda naturen i reservatet har följande regler 
tagits fram för besökarna:

Det är inte tillåtet att:

• skada växande eller döda träd
• plocka mossor, lavar och vedsvampar
• köra motordrivet fordon i terrängen

Mer information
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. 
Nätverket skapades för att hejda utrotningen av arter och 
förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I Sverige samordnar 
Naturvårdsverket arbetet med Natura 2000.  
Länsstyrelserna gör den lokala insatsen.  
Mer information: www.naturvardsverket.se  
och www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000.

FANTASTISK UTSIKT PÅ TOPPEN
Vandringen är på vissa ställen lite brant med stock och 
sten i vägen. Men på toppen av berget Skinnaråsen kom-
mer belöningen i form av en fin utsikt över det omgivande 
landskapet. Klättrar du upp i utsiktstornet får du en ännu 
bättre vy.

VÄGBESKRIVNING
Åk från Leksand mot Dala-Järna. Efter drygt åtta kilometer 
tag vänster skyltat mot Skeberg. Drygt tre kilometer från 
Skeberg och efter att ha passerat två vägkorsningar är man 
framme vid reservatet.



Kägelberget och Skinnaråsen bildar en skogsklädd bergs-
sträckning med höjder på 475 respektive 497 meter över 
havet. Skogarna är av skiftande karaktär med kvaliteter 
som man kan finna i en naturskog. Här finns det tallar som 
är riktigt gamla. Flera är 300–400 år.  En del är torra och 
exponerade för solen och flera bär spår efter brand. Varg- 
lavens stickande gula färg kan ses i tussar på tallstammar 
och på gammal, grå, vittrad ved av tall, framför allt i ljusa 
lägen. Död ved finns det gott om liggandes kors och tvärs. 

FLERA SÄLLSYNTA ARTER
Här och var är marken täckt av renlavar och ris. På vissa 
ställen är vatten- och näringstillgången större, vilket ger 
en frodigare vegetation med gräs och örter och grövre träd. 
Ett stort antal hotade och sällsynta arter lever i området. 
Här trivs en mängd lavar, mossor, vedsvampar, insekter och 
fåglar. Håll utkik efter ringformade spår på granstammar 
– det skvallrar om att en tråtåig hackspett sökt föda där.

FÄBODAR
I omlandet finns flera fäbodar. En av dessa är Skinnaråsens 
fäbod som ligger nordväst om reservatet. Därifrån leder 
en stig in i reservatet. Från vägkorset vid Djursjön går en 
vandringsled som också leder in i reservatet. Längs stigar-
na passerar du flera kolbottnar och kojruiner.

KÄGELBERGET

Den tretåiga hackspetten gör ringformade spår längs 
med granstammar i jakt efter föda. Denna hackspett trivs 
bäst i ren barrskog eller i barrskog med inslag av lövträd, 
och särskilt där det finns döda träd och murkna, höga 
stubbar. Den är lätt att skilja från alla övriga hackspettar 
eftersom den helt saknar rött i fjäderdräkten. Namnet har 
den fått av att den är den enda hackspetten med tre tår, 
de andra har fyra. På menyn står insekter och insektslar-
ver som finns i eller på träden.

Varglaven är en av våra mest färgsprakande lavar med 
sin nästan självlysande, gröngula färg. Varglaven växer  
i tussar på gammal, grå, vittrad ved av tall, framför allt  
i ljusa lägen. Varglaven hade en stadig tillbakagång under 
1900-talet och är nu sällsynt i Sverige. Den är vanligast  
i norra Dalarna och i Härjedalen. 

Förr i tiden användes varglaven som gift mot vargar och 
rävar. Laven innehåller en giftigt lavsyra, vulpinsyra. Därav 
släktnamnet Letharia vilket är härlett av Lethe, dödsrikets 
älv.
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