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Området på Kolarboberget är unikt i denna del av Dalarna. Det är ett förhållandevis stort
gammelskogsområde (drygt 200 ha enl ungefärligt avgränsat område, se bifogad fil) med liten
påverkan av modernt skogsbruk, det är väglöst, samt att det ligger bara ca 2 mil från både Borlänge
och Falun.
I en del av området har markägaren Bergvik gjort en frivillig avsättning (se bifogad fil, källa:
bergvik.se). Den avsättningen har dock inte något långsiktigt skydd, och i skogens pärlor på
skogsstyrelsens hemsida finns ingen nyckelbiotop registrerad.
I en inventering 6/9 (se bifogad artlista) hittades 23 signal- och rödlistade arter (5+18), samt lite
senare 25/9 hittades gropticka (VU) och trådticka. Området innehåller många spelplatser för tjäder
(G.Rönning). Inventeringarna har främst gällt svampar. Lavar, kärlväxter, mossor m.m. har inte
specifikt inventerats, sannolikt finns det en hel del intressanta arter utöver de som redan hittats.
Det är också väglöst, vilket är mycket ovanligt. En skoterled går dock genom området. En markerad
stig går från en skogsbilväg i väster och upp på berget till en stuga, som enligt uppgift en
skoterförening har hand om. Tidigare har det stått ett branstorn bredvid stugan, det är dock borta
sedan kanske 20 år.
Området har olika delar med en platå uppepå Kolarboberget, en ravindal i bergets östsida och ett
varierande skogslandskap nedanför Kolarboberget. Tallen dominerar, speciellt på platån. Gran är det
främst i och omkring ravindalen. En myr är central uppepå platån. Spår av kolning finns i området.
Sammanfattningsvis är detta idag ett unikt område med dess storlek, väglöshet, förhållandevis orört
samt att det ligger när städerna Falun och Borlänge.
Med hänvisning till detta föreslår jag att detta blir ett naturreservat och att detta ges hög
prioritet trots att det inte ingår i någon värdetrakt. Samt att Länsstyrelsen omgående går in och
ger detta område ett interremistiskt skydd för att förhindra att markägaren/markägarna gör
åtgärder i området, t ex avverkningar, gallringar, skogsbilvägar eller annat som kan tänkas påverka
området negativt.
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