NATURRESERVAT

Välkommen till Bråtaskogen

Welcome to Bråtaskogen nature reserve. Winding streams,
moss covered rocks, spruce covered ravines and beautiful gullies. Bråtaskogen has the true scent of the wilderness. Or at
least something reminiscent of the wilderness. The sensation is
strongest at the heart of the nature reserve.
The presence of our ancestors is noticeable in the deciduous
forest that dominates the western part of the reserve. Here, you
will still find old mills and stone fences.

Porlande bäckar, mossklädda stenar, granklädda raviner
och vackra bäckdalar. Bråtaskogen doftar sannerligen
vildmark. Eller åtminstone något som påminner mycket
om vildmark.

The varied forest landscape of Bråtaskogen attracts a rich bird
life to the area. Black woodpeckers, willow tits, tawny owls and
common buzzards are some of the birds you can find here.
Welcome!

Känslan är som allra starkast i naturreservatets hjärta.
Allra längst in.
§

Bråtaskogen består i grova drag av en västlig och en östlig del. Den västra delen får tankarna att vandra söderut.
Ädellövskog, bäckar och en mängd kulturlämningar. Här
påminner gamla kvarnar, stengärden och stenlagda vägar
ännu om våra förfäders närvaro. Den östra delen får däremot tankarna att vandra norrut. Till ett land av tallskogar,
granskogar och myrar.

Svamparna ekskinn och stor aspticka är två exempel.
Liksom fåglarna nötkråka och mindre hackspett.

Ett rikt fågelliv

Den livsviktiga döden

Det varierande skogslandskapet i Bråtaskogens naturreservat skänker området ett rikt fågelliv. Spillkråka, talltita,
kattuggla och ormvråk är några av de fåglar du kan hitta
här. Många av arterna är typiska för gammal barrskog. Tjädern är svårare att få ögonen på, men du har åtminstone
chansen att möta den ståtliga skogshönan i de gamla tallskogarna i öster.

Området har en vildvuxen karaktär, med mossbeklädda
stenar, slingrande stigar och kuperad terräng. Att skogen
har fått stå orörd under en längre tid har lett till stora
mängder död ved, som är ett viktigt inslag i en levande natur. Många insekter och växter är beroende av död ved för
sin överlevnad.

Under vintern kan du också få se strömstaren stå och niga
på stenarna i Bråtabäcken och Hålsjöbäcken.

FÖRESKRIFTER
Inom resevatet är det förbjudet att...
…framföra motordrivet fordon annat
än på skogsbilväg eller i samband
med arbeten i kraftledningsgatan
samt uttransport av fällt vilt med så
kallad älgdragare eller motsvarande.
…utplantera växter eller djur.
…elda, annat än på särskilt anvisad
plats.
…ställa upp husvagn eller husbil mer
än ett dygn.
…medföra okopplad hund mellan
1 mars och 20 augusti, annat än för
jakt och eftersök.
…cykla inom områden som särskilt
utpekats av förvaltaren.

Spillkråka.

§

REGULATIONS
Within the reserve it is forbidden to…
…operate a motorised vehicle anywhere
other than on a forest road or in connection with work on the power line, as well
as the transportation of fallen game out
of the nature reserve using a so-called
moose puller or equivalent.
…introduce plants or animals.
…light fires anywhere other than at specially designated places.
… park caravans or camper vans for more
than 24 hours.
…bring unleashed dogs into the reserve between 1 March and 20 August other than
for hunting and tracking.
…cycle in areas especially designated by the
reserve manager.

KARTA ÖVER OMRÅDET
Här är du!

Många av tallarna i området är nog närmare 150 år. De
har fått växa sig gamla och grova i långa tiders frånvaro av
skogsbruk.
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Sällsynta svampar

Gammal bondeskog

Det finns många signalarter i Bråtaskogens naturreservat.
Alltså arter som genom sin blotta närvaro skvallrar om
en rik och levande natur. Exempelvis skuggmossan. En
vacker gulgrön mossa som är typisk för
lövsumpskog. Fällmossa, lönnlav,
rostticka och blomkålssvamp
är andra signalarter i reservatet.

Bråtaskogen är en gammal bondeskog. Det betyder att
området under 1800-talet var betes- och slåttermarker,
för att därefter omvandlas till skog. Skogsbruket har varit
lågintensivt. Det har framförallt handlat om plockhuggning
av enstaka träd, vilket har resulterat i områdets ljusa och
varierande utseende.

Strömstare.

Här finns också flera rödlistade arter. Alltså arter
som är hotade till sin
existens i vårt land.

Människans närvaro gör sig framför allt påmind i Bråtaskogens västra del. Vid Bråtabäcken hittar du lämningar av
gamla kvarnar, stenbroar, stengärdsgårdar och en stensatt
väg som leder mot Bråta gård. Det finns även en lämning
vid Hålsjöbäcken. Det kan kanske vara resterna av en kvarn
eller såg.
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Får sköta sig själv

Lilla
Bråtatjärnen

Med naturreservatet vill vi bevara skogar, mossar, kärr och
en rad andra värdefulla miljöer i Bråtaskogen. Vi vill också
skydda ett område som har stor betydelse för tätortsnära
friluftsliv. Bråtaskogen lämnas i huvudsak för så kallad fri
utveckling. Det betyder att naturen får göra som den gitter
och behagar. Det kan däremot förekomma smärre arbeten
i området. Exempelvis naturvårdsbränning av tallskog och
röjning av gran som växer in i ädellövskog. Naturreservatet
är 151 hektar stort.
Välkommen!
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