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Styggforsen är ett av Dalarnas mest välbesökta naturreservat. Ett brusande 

vattenfall, spektakulära utsiktsplatser och spåren från en jättelik meteorit 

lockar tusentals besökare varje år. En naturstig visar vägen till de främsta av 

naturreservatets sevärdheter. Här får du veta mer om den unika geologin, 

sällsynta växter och djur och spåren från förr. 

Text, karta och layout: Naturcentrum AB 2013. Illustrationer: Nils Forshed.

Syfte med reservatet: reservatet har bildats för att bevara den speciella 
geologin, de botaniska naturvärdena samt områdets kulturvärden. 
Dessutom ska områdets värden tillgängliggöras för framtiden.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Markägarkategori: staten och enskilda.

Storlek: 12,3 hektar

Beslutsår: 1979

Skyltens tillverkningsår: 2013

Styggforsen is one of the most popular nature reserves in Dalarna. The roaring 

water fall, spectacular views and traces of a giant meteorite attract thousands 

of visitors every year. A nature trail leads to the main sights in the reserve. 

Here you can learn more about the unique geology, rare plants and 

animals as well as the remains from the past.
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• spränga, bryta loss eller eljest (med verktyg) påverka den blottade berg-

grunden,

• bortföra stenprover vare sig från fast klyft eller ur löst liggande material,

• göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldplats,

• göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter,
gräs, mossa eller lavar,

• tälta,

• rida,

• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och vid kommunal
spårpreparering,

• parkera annat än på särskilt anvisade platser.

I RESERVATET FÅR DU INTE:

IN THE RESERVE IT IS FORBIDDEN TO:

• blast, break off, or in any other way (with tools) affect the exposed bedrock,

• remove rock samples either from solid rock or loose material,

• light fires other than in prepared fire places,

• damage growing trees or shrubs, or pick or doing up herbs, grasses, mosses
or lichens,

• put up tents,

• ride horses,

• drive motorised vehicles other than on designated roads, or in connection
with preparation of ski trails by the municipality,

• park other than in designated places.
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Här är du!

Reservatsgräns

Parkering och information

Toalett

Servering (öppen sommartid)

Vindskydd

Eldstad

Naturstig 750 meter 

Siljansleden

Stigar

Fogdeklippan 

Vattenfall

Getryggen

Skvaltkvarn

Sandstensbrott
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Naturstigen passerar det höga 
vatten fallet som gett natur
reservatet dess namn.

The nature trail goes past the high 
waterfall which has lent the nature 
reserve its name.

Get-        ryggen
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I naturreservatet lever 
många sällsynta växter, djur 
och svampar.

Many rare plants, animals and fungi 
live in the reserve.

Barrskogsfjällfly
Xestia sincera

Fogdeklippan är en hög, 
utskjutande klippavsats precis 
intill vattenfallet.

Fogdeklippan is a high, overhanging rock-
edge by the waterfall.
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Skogsknipprot
Epipactis helle-
borine

Flattoppad 
klubbsvamp
Clavariadelphus 
truncatus

I Getryggens branter syns 
bergartslager som ställts på 
högkant av en meteorit som 
slog ner för 377 miljoner år 
sedan.

Getryggen’s precipices reveal layers of 
rock standing on edge as a result of a 
meteorite impact 360 million years ago.
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