Asprik storskog inpå husknuten
Här har du vildmarken alldeles i närheten. I
Storskogen kan du vandra länge i tidlös skog
bland stora stenblock, kullfallna trädstammar
och böljande mossmattor. Grillplatser, vindskydd, markerade spår och leder gör det lätt
för dig att uppleva lugnet i gammelskogen.

Rökpipsvamp
Urnula craterium
Cinnoberbagge

Cucujus cinnaberinus

Du behöver inte vandra särskilt långt från parkeringen i
Storvreta innan den gamla granskogen sluter sig omkring dig.
Kommer du hit en sval morgon i april efter snösmältningen är
skogsrummet fyllt av bofinkssmatter och rödhakars sköra
kvillertoner. Här har skogen under de senaste 100 åren fått
sköta sig själv. Mossfällen har kunnat växa sig tjock och bilda
mjuka mönster där den ligger över stenbumlingar och fallna
trädstammar. Det vilar en lugn och sagoaktig stämning här,
bland träd i alla åldrar, många äldre än 250 år. Träden har fått
dö och falla huller om buller i sin egen takt. Det är ovanligt i
dagens brukade skogar.

Kulturskogen blir naturskog

Även om vi idag upplever Storskogen som tät och trollsk är
det inte särskilt länge sedan den var betydligt ljusare. Här
hämtade traktens befolkning både ved och byggnadsvirke,
kreaturen betade i skogen, små åkerlyckor brukades där det
gick och hö slogs på flera ställen. Storskogen var ett flitigt
använt kulturlandskap med stor betydelse i folkhushållningen.
Men det är historia nu. Under 1900-talet har skogen slutit sig.
Idag är reservatet en värdefull mosaik av grova granskogar,
lövträdsrika blandskogar, tallklädda myrar och skogsbryn
med ädellövträd. Skogen har blivit gammal och naturskogsliknande och hemvist för hela 47 rödlistade arter, växter och
djur som har svårt att klara sig i de moderna skogarna.

Artrikt bland asparna

I den norra delen av reservatet växer ovanligt mycket asp.
Gamla aspar och död aspved är rätt miljö för många ovanliga
insekter, mossor, svampar och lavar. I veden eller på barken

Cinnoberbaggen och rökpipsvampen är två av Storskogens
stora sällsyntheter. • The beetle C. cinnaberinus and the
fungus U. craterium are two rarities of Storskogen.

Storskogen Nature Reserve

is a place where you can walk for long in timeless forests amongst boulders, fallen trees and billowing
blankets of moss. The forest is old and rich in Aspen, a
tree species that is appreciated by many species of mosses,
lichens, insects and birds. Barbecue sites, windbreaks,
marked tracks and trails will enable you to experience the
peacefulness of the old-growth forest.

En vandring på Storskogens stigar tar dig genom en mossrik gammelskog som fått
utvecklas fritt de senaste 100 åren. • A walk along the paths of Storskogen will
take you through a mossy old-growth forest that has been left undisturbed
for 100 years.

Inside the reserve it is forbidden to:
•
•

lever asphättemossa, aspgelélav, aspbarkgnagare och många
andra. De flesta av våra hackspettar bygger gärna sina bon i
just asp. Och på omkullfallna döda aspar kan man hitta den
märkliga kandelabersvampen. Cinnoberbaggen är en annan
och mycket sällsynt aspälskare som har sitt allra starkaste
fäste i landet just här, bland Storskogens aspar.

•
•
•
•

Grottor och vandringsled

Det är gott om markerade stigar och leder i området. Om
du vill göra en längre vandring kan du följa Jällaleden 7 km
mellan Storvreta och Jälla. Längs leden finns flera rastplatser
med eldstäder. Vandringen går också förbi Trollberget. Här
har sprickor och stenblock bildat gryt och grottor. Det är vilt
och storblockigt, så gå försiktigt! En del av Storskogens
naturreservat är utsett till Smultronställe av Upplandsstiftelsen och länets kommuner.

•
•
Järpe

Tetrastes bonasia

Järpen är den minsta av våra tre skogshöns. Den trivs i Storskogens slutna granskogar. • The Hazel Grouse is the smallest
of our three grouse species. It likes the closed spruce forests
of Storskogen.

•
•
•
•

dig, cut or damage the ground in any way,
break off twigs, chop down or in any other way damage
trees and bushes, whether living or dead,
dig up plants or gather mosses, fungi or lichens, with the
exception of edible mushrooms,
collect or remove insects and other invertebrates,
deliberately disturb wildlife,
make a fire or barbecue outside the area designated by
the manager,
bring a dog or other domestic animal that is not on a lead,
operate a motor-driven vehicle anywhere outside roads
and parking sites,
ride outside the roads,
pitch motor-driven vehicles, caravans, trailers etc.,
make permanent marks, signs, inscriptions etc.,
use the area for organized competitions or training
purposes, camp activities or the equivalent, with some
exceptions, without the permission of the County Administration Board.

Storvreta

Naturreservatet Storskogen

290

Naturreservatet bildades 2014 och är 276 hektar stort. Det
har bildats för att bevara gammal barrskog, asprik blandskog och lövsumpskog, att skapa goda förutsättningar för
de hotade arter som förekommer i området och att bevara
ett för allmänheten attraktivt besöksområde. Marken ägs
av Staten, Uppsala kommun, Gustavianska stiftelsen vid
Uppsala universitet och privata. Reservatet förvaltas av
Länsstyrelsen med undantag för leder och anläggningar
som förvaltas av Uppsala kommun.
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Det är inte tillåtet att:

Jälla

•
•

Asplöv

Populus tremula

Uppsala

Aspen är viktig för många av
Storskogens invånare. • Aspens
are important for many of Storskogens inhabitants.

•
•
•
•

TECKENFÖRKLARING
Här är du

•
•

Reservatsgräns

Jällaleden, 7 km

Bilvägar

Vildmarksleden, 5 km

Parkering

Strövarleden, 2,5 km

•
•

Busshållplats

Motionsspår, 6 km

•

Vindskydd

Motionsspår, 3 km

•

Eldplats

Barrskog

Främjarstugan

Blandskog

Trollberget (grottor)

Lövskog

Smultronställe

Myrmark

Linnéstigspunkt

Åkermark

Ytterligare information
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Natura 2000

gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller
döda träd eller buskar,
gräva upp växter eller insamla mossor, svampar eller
lavar med undantag för plockning av matsvamp,
insamla och föra bort insekter eller andra ryggradslösa
djur,
medvetet störa djurlivet,
elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats,
medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
framföra motordrivet fordon med undantag för körning på
vägar och parkeringsplatser,
rida annat än på vägar,
ställa upp eller parkera motordrivet fordon, husvagn,
släpvagn eller liknande,
sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande
eller göra inskrift,
utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet
eller motsvarande med vissa undantag.
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Uppsala kommun
753 75 UPPSALA
Tel: 018-727 00 00

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/uppsala
e-post: uppsala@lansstyrelsen.se		

www.uppsala.se
uppsala.kommun@uppsala.se
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Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
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