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VÄLKOMMEN TILL 
BYSJÖHOLMARNA

Reservatet har avsatts främst med tanke på de sällsynta och hotade 
arter som trivs i området. Syftet är också att bevara de fina möjlig-
heter till bad och fiske som finns här.

FAKTA OM BYSJÖHOLMARNA
Bildades: 1976
Storlek: 295 hektar
Kommun: Avesta
Läge: Reservatet ligger söder om samhället By, ett par mil väster  
om Avesta.
Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• störa djurlivet
• ha med hund utan koppel
• göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
• skada träd och buskar, ta frö eller gräva upp örter, gräs, 

mossor eller lavar
• plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
• tälta eller förtöja båt mer än 1 dygn
• sätta upp plakat, skylt eller liknande
• föra oväsen

§

Bysjöholmarna består av elva öar i Bysjön, 
som är en del av Dalälven. Här kan du 
utforska, bada eller med fiskekort prova 
fiskelyckan. Lammön är mest välbesökt, och 
den ö som lämpar sig bäst för strövtåg.

1  De västra öarna, Lammön och Långholmen, till-
hör den rullstensås som sträcker sig från norr till sö-
der i reservatet. Öarna är uppbyggda av sand, grus och 
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Vegetationen på öarna är intressant, 
bland annat tack vare läget i anslutning 
till den biologiska norrlandsgränsen, som 
gör att ek och lind kan självföryngra sig, 
det vill säga sprida växtfrön och gro utan 
mänsklig inblandning.

PÅ GRÄNSEN MOT NORRLAND

Observera att du endast får 
förtöja din båt ett dygn. 
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rullsten och har talldominerande, glesa skogar som 
inbjuder till strövtåg och bad.

2  Öarna österut, Arnön, Vidön, Drällsholmen och 
Lillön är uppbyggda av älvsediment. I skogen växer 
stora aspar och björkar, men också lindar och väldiga 
ekar. Både i strandkanterna och inne på öarna kan man 
se några av de stora grova lövträden som trivs här. 

På Bysjöholmarna finner man många sällsynta lavar 
och mossor (t ex strandskinnlav och hårklomossa)  
och vedsvampar (t ex rutskinn) som drar nytta av 
mängden död ved. Hit hör också en mycket rik  
insektsfauna (bl a älvängslöpare). Även fågellivet 
är art- och individrikt. Hackspettarna (t ex större 
hackspett och vitryggig hackspett) sätter sin prägel 
genom att göra hål i de insektsangripna träden som 
sedan tjänar som bohål åt många andra fågelarter. 
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