Smultronställen
I sommar har Naturskyddsföreningen besökt och inventerat många avverkningsanmälda
skogar i Dalarna. Några har varit verkligt fina gammelskogar. Vi hoppas att kunna rädda dem.
Här är några fina ställen att besöka, passa på att besöka dem innan de kanske faller för
skogsmaskinernas sågar.
Barkbergsknopparna i Orsa
En mycket fin skog med högt skyddsvärde, angränsande till Barkbergsknopparnas
naturreservat. Skogen utgörs av både gran och talldominerande områden. I skogen återfinns
även kulturlämningar i form av ruiner av gamla timmerkojor vars virke idag utgör små
biodiversitethotspots. Vid Naturskyddsföreningens fältbesök påträffades 49 fynd av 8
rödlistade arter. Markägare: Orsa Besparingsskog
Avverkningsanmäld skog på 40 ha.

Hitta dit
Ca 3 km ostnordost om Kvarnberg, 40 km norr om Orsa. Vid naturreservatet fortsätter man
längs vägen längs sågbäcken norrut tills vägen (och naturreservatet) tar slut. Där tar den
hotade skogen vid.

Björnklinkåsen, Idre
Björnklinkåsen är ett fantastiskt fint, orört tallnaturskogsområde som Sveaskog har anmält för
avverkning. Skogen är mycket skyddsvärd och vid ett fältbesök i somras gjorde
Naturskyddsföreningen 200 fynd av rödlistade arter i skogen.
Markägare: Sveaskog. Avverkningsanmäld skog på ca 36 ha.

Hitta dit:
kör norrut från Idre mot Nipfjället. Efter ca 1 mil, sväng vänster mot Burusjön. Efter ca 1,5
mil sväng höger. Där vägen tar slut tar skogen vid.

Grotthöjden i Venjan, Mora kommun
En mycket skyddsvärd, men dock akut hotad, tallnaturskog som finns med i ett
sammanhängande naturskogsområde på över 200 hektar. Denna skog är omgiven av stora
kalhyggen som under åren har huggits av Stora Enso. I skogen påträffades ca 80 fynd av
rödlistade arter vid Naturskyddsföreningens fältbesök. Grotthöjden har under hösten varit
föremål för diskussioner mellan den ideella naturvården, skogsstyrelsen, länsstyrelsen samt
Bergvik och Stora Enso. Naturskyddsföreningen anser att det är av yttersta vikt för
tallnaturskogens värden i området att denna, samt den omkringliggande skogen inte
fragmenteras mer.
Markägare: Bergvik Skog AB
Avverkningsanmäld skog på 50 ha.

Hitta dit.
Söder om Venjan och väster om Venjansjön ligger detta stora fina skogsområde. Från Venjan
åk mot Lima , väg 1040, Från bron över ån åk ca 700 m och sväng vänster in på
Ogviksvägen. Åk den i 6 km sväng höger vid Gäddtjärn och håll sen vänster och åk över flera
stora hyggen i ca 5 km. Stanna där den nybrutna vägen delar sig i två grenar.

Sångfjället, Leksand
En härlig och fin blandbarrnaturskog med bitvis gott om lövinslag och i stora delar god
kontinuitet. Skogen ligger vackert vid Sångsjön och utgör ett sammanhängande
gammelskogsområde i ett annars fragmenterat landskap.
Markägare: Bergvik Skog AB och privata markägare
Oskyddad skog på ca 200 ha. Delvis avverkningsanmält

Hitta dit:
Rv 71 från Djurås . I Floda sväng höger mot Risholen och Sandviken. Passera Sandviken,
efter ca 1,5 km, sväng vänster mot sjön Sången och Sångfjället. Fortsätt vägen fram ca 3 km
och kliv ut ur bilen och rätt in i skogen.

Jos-Olatjärnen, Malung
Här finns ett antal avverkningsanmälda, mycket fina torra tallskogar med bra kontinuitet.
Skogarna har gott om död ved och under Naturskyddsföreningens fältbesök påträffades ca 80
fynd av rödlistade arter. Markägare: Bergvik Skog AB
Avverkningsanmälda skogar på ca 35 ha

Hitta dit:
Kör väg 45 norrut från Malung, efter ca 7 km går en väg till höger mot Öje Villa och sjön
Hån. Ca 2 km efter Hån, sväng vänster mot Rangvikarna. Efter Rangvikarna delar sig vägen,
ta höger. Efter ca 500 meter delar sig vägen igen, ta vänster ca 2 km, sväng in till höger mot
L.Butjärnen. Vid vägens ände tar skogen vid.
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