
Kurssammanfattning: Upptäck Faluns Skogar
Under hösten 2017 arrangerade vi en serie exkursioner – i form av en studiecirkel – med 
temat ”Upptäck Faluns skogar. Vi valde ett brett anslag i ett försöka att locka nya och gamla 
intresserade för att starta upp en skogsgrupp i Falun efter kursens avslut. 

Temat för exkursionerna handlade om att lära känna Faluns skogar, natur, kultur och brukan-
de. Hur ser skogen ut i Falu kommun? Hur har skogsekosystemet fungerat före människans 
påverkan? Historiska perspektiv på skogen. Biologiskt kulturarv i skogen (kolning, bete osv). 
Skogsbruksmetoder (kontinuitetsskogar). Annat bruk av skogen (turism, bärplockning). Vad 
finns för information om naturvärden i skogen?

Kontaktpersoner: Jakob Wallin 073-8143668, Katja Lindgren 070-8947200 och Urban Gun-
narsson 076-8282890
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Exkursioner
• Exkursion med Rolf Lundqvist till Lambsberget och Itjarberget, Enviken.

• Kulturspår i skogarna. Vi besöker Nysjöns fäbod och Högsvedens finnskog i Svärdsjö.  

• Olika typer av brukande. Bonnie Nilzon visar alternativt skogsbruk vid IsalaÅgsberget. 

• Avverkningsanmälan vid Bondberget Kan vi hitta några nya värdefulla och osyddade skogar? 

• Varglavsexkursion. Janolof Hermansson till Pussmyrarna.



Lammsberget i norra Enviken. Naturvårdsavtal på Envikens besparingskog med den högsta dokumenterade 
brandfrekvensen i landet?

Häftiga tallågor. Knärot, orkide och rödlistad naturvårdsart.

Rolf lundqvist (Exkursionsledare) och Bertil Israels 
(dendrokronolog) diskuterar datering av bränder.

Naturskog vid Lammsberget.



Ristningar på Itjarberget.

Tallticka, finns bara i gammal tallskog.Brandljud och en liten myr på toppen av berget.

Violettgrå tagellav sågs.

Itjarberget, en höjdpunkt öster om Balungen. Naturvårdsavtal på Envikens besparingskog.



Nysjöns fäbod, en av Dalarnas finaste fäbodar ligger nära svartnäs.

Rosenfingersvamp. En av flera läckra ängsvampar 
som sågs på vallen.

Mycket Varglav på ladorna.



Högsveden, finnskog med gamla tallar mellan lilla och stora Björnmossen på Svartnäs Finnmark.
Natura 2000.

Maths Östberg från finnskogsmuseet i skräddrarbo 
berättar om skogsfinnarna kring Svartnäs

Motaggsvamp, en flera taggsvampar som hittades 
och som visar på naturvärden.



Infoskylt vid Falkåsen, tidigfare Svärdsjös största 
gård låg på finnskogen. Gården revs av Bergslaget.

Ett 20tal deltagare vid Högsveden. Högsveden.

Ruinerna vid Falkåsen. Tandvärkstallen, den största tallen i Falu kommun.
Högsveden ger en känsla för hur urskog kan ha 
sett ut i Falun. 



Avverkningsanmäld tallnaturskog vid Bondberget.

Naturvårdslegender på plats vid pussmyr. Jan-Olof 
Hermansson och Rolf Lundqvist.

God förekomst av varglav.

Måsvingar/mindre märgborre. En karktärsart i 
faluns naturskogar.

Anteckningar Kursavslutning 26/11-17
Studiefrämjandet i Falun

Närvarolista: Urban Gunnarsson, Matias Alstedt, Jakob Wallin, Eva Tossavainen, David Cluer, Maj 
Ardesjö, Rickard Holmqvist, Jan-Olof Skytt, Ulla Raattamaa, Kent Wikström

- Tillbakablick över kursens exkursioner. Flera fina platser, upplevelser och nya lärdomar.  
- Genomgång och diskussion av verktygen: Naturskydd, nyckelbiotoper, certifiering. Parter: 

Skogsstyrelsen , länsstyrelsen, kommunen, media. Kommunens möjlighet till att bilda 
naturreservat är en möjlighet samt att sammarbeta med markägare eller andra parter? Bergvik, 
Besparingskogen, Hyggesfritt, friluftsliv och eller skydd. 

- Underlag: Urban visar  

Möjliga strategier för en skogsgrupp
- Bevaka avverkningsanmälningar i karta och i fält. 
- Registrera alla fynd i artportalen. 
- Andra strategier? Samarbete med markägare? 

Frågor som dök upp under mötet: 
- Vad gör man om hittat ett intressant område? Kontakta skogsstyrelsen,  naturskyddsföreningen 
för ev. utförligare inventering
- Hur offentliga ska vi vara/hur når vi fler att vara med?
- Det är en intressant tid nu kring skogspolitiken på lokal och statlig nivå, lagstiftning kring 

lavskrikan till naturvårdens fördel? Ny nationell nyckelbiotopsinventering på gång. 
- Samarbete med ornitologerna?

Vad har vi gjort förut?
- Största oskyddade området föreningen Kolarboberget, lägga ihop med Rolandsgläntan till ett 

jätteområde?
- Norr Hinsen-Lumsberget? 
- Ärtsjön
- Fornnäs udd (mest kulturhistoria)
- Runt Nysjön - Himmelsberget (lavskrikelokal)
- Harrys ravin
- Borrsjön/lumsheden avverkningsanmälan
- Vandringslederna

Förslag för Faluns skogsgrupps aktivitet framöver:
- Huvudfokus läggs på exkursioner och att driva frågor kring enskilda områden/frågor.
- Exkursioner till k-skogar och andra intressanta okända områden (tex utifrån k-skogsskikt) med 

jämna mellanrum 1-2 ggr i månaden.
- Driva skydd av prioriterade områden och sätta dom på kartan.  
- Exkursioner till de nya reservaten.
- Hålla koll på avverkningsanmälan parallell.
- Målet är att det ska vara en arbetsgrupp och en maillista med intresserad som deltar vid 

exkursioner m.m.

Förslag till arbetsgrupp: Jakob, Urban, Bosse Karlstens, Eva Tossavainen, David Cluer, Rolf 
Lundqvist som resurs + skicka ut förfrågan till kursdeltagare. Kolla med ornitologerna? Fältbiologer 
eller andra yngre?
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