
VÄLKOMMEN TILL  
KULLBODÅSEN

Även om skogen saknar stigar vandrar du utan 
risk att gå vilse. Du ser långt mellan stammarna 
och det sluttar ju bara åt ett håll, ner mot vattnet i 
nordost. Kan du kanske se Trängseldammen mellan 
stammarna? En tjäder flyger på tunga vingar över 
trädtopparna, ibland glidflyger den, kanske på väg till 
en spelplats? Samtidigt hörs en korp ropa klingande 
över skogen. 

TUNNA ÅLDRINGAR
Vissa tallstammar är smala som tändstickor, väldigt 
tunna för sin ålder. Man har räknat årsringar på en 
sju centimeter tjock stam och uppskattat dess ålder 
till 130 år. De upprepade bränderna på den torra 
marken har gjort att näringen har försvunnit. Så 

Det är glest. Det är klent och näringsfattigt. Men det är väldigt lätt att gå i denna pelarsal av 
tall. Som på en matta av ris och lav. I denna torra sluttning har det brunnit många gånger.  
Kan du se spåren efter bränderna?  

något skogsbruk har inte lönat sig här. Det enda virke 
man har tagit ut är från vindfällen, alltså träd som 
fallit i stormar.  

BRIST PÅ SKOGSBRAND —  
ETT HOT MOT MÅNGA ARTER
Vissa tallar har brandljud. Det är inte något som 
låter utan ett ärr efter bränderna. På en och samma 
levande tall har man hittat tre sådana märken. På en 
annan död men fortfarande upprätt stam, en torraka, 
har man kunnat räkna till sex ärr efter bränder. 
Det verkade brinna rätt ofta förr alltså. Många 
arter, som insekter, lavar och svampar har anpassat 
sig till denna brandpräglade miljö. Med modern 
bekämpning av eldens lågor har de nu blivit sällsynta.  

Vissa arter kräver förkolnad ved för 
att trivas.

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

Det kluckar rejält om tjädertuppen (Tetrao urogallus) när han visar 
upp sig om våren. 
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FAKTA OM KULLBODÅSEN
Bildades: 1996
Storlek: 23 hektar 
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Läge: cirka 30 kilometer sydost om Särna

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 mark eller geologiska naturföremål
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
• plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar
• elda
• inplantera för området främmande växt- eller djurart
• framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband 

med räddningsverksamhet
• störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet  

uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
• medföra okopplad hund.
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