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FÖRESKRIFTER
Området har skyddats för att bevara ett storslaget 
vildmarksområde med stor betydelse för friluftslivet. 
Syftet är också att skydda skogarna, myrarna, fl oran 
och faunan. Naturreservatet ingår i Natura 2000, EUs 
nätverk för skyddad natur. 
Gyllbergen förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län 
tillsammans med Borlänge kommun och är 1 706 
hektar eller 17 km2 stort. Gyllbergens naturreservat 
bildades 1983 och utökades 2007.

INOM RESERVATET ÄR DET INTE TILLÅTET ATT:

• skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar 
eller lågor,

• medföra okopplad hund,

• köra motordrivet fordon i terrängen. Gäller på både 
barmark och snötäckt mark.

§

Fullständiga föreskrifter fi nns på:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/
naturreservat/gyllbergen

Scanna QR-koden så kommer du 
direkt till sidan!

NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

GYLLBERGEN



Vi önskar dig en trevlig upplevelse ute
 i vår fina natur! 

Lägger du ut bilder i sociala medier, 
använd gärna:

#GYLLBERGEN & #SKYDDADNATUR

LÅNGMYRAN
Från Borlänge kör riksväg 50 söderut. Sväng av mot Idkerberget och 
kör till Tuna-Hästberg och sväng höger mot Laxsjön. Vid Laxsjön sväng 
höger mot Långmyran. Från Grangärde kör mot Saxhyttan och vidare till 
Laxsjön, vid Laxsjön sväng vänster mot Långmyran.

PRÄSTBODARNA
För vägbeskrivning se: naturigagnef.se/prastbuan

HITTA HIT

KOORDINATER
SWEREF99 TM
6696498,3
510107,12

WGS84 Lat/Long
Lat 60,4047
Long 15,1834

KOORDINATER
SWEREF99 TM
6692345,69
509226,59

WGS84 Lat/Long
Lat 60,3674
Long 15,1673

KOORDINATER
SWEREF99 TM
6696551,55
502836,11

WGS84 Lat/Long
Lat 60,4053
Long 15,0515

KOORDINATER
SWEREF99 TM
6692675,64
503464,27

WGS84 Lat/Long
Lat 60,3705
Long 15,0628

BERGSLAGSPLAN
Från Borlänge kör riksväg 50 söderut. Sväng av mot Idkerberget och 
kör till Tuna-Hästberg och sväng höger mot Laxsjön. Vid Laxsjön sväng 
höger mot Bergslagsplan.

KOORDINATER
SWEREF99 TM
6694021.45
505586.968

WGS84 Lat/Long
Lat 60,382563
Long 15,101395

SPÅNSFÄBODARNA
Från Borlänge kör riksväg 50 söderut. 
Sväng av mot Idkerberget.
Vid Idkerberget sväng höger mot 
Spånsfäbodarna.

GYLLFÄBODARNA
Från Borlänge kör riksväg 
50 söderut. Sväng av mot 
Idkerberget. Efter cirka fem 
kilometer, sväng höger mot 
Gyllfäbodarna.



ORRE
TETRAO TETRIX

Strax bortom Borlänge reser sig 
Gyllbergen. Närmare 500 meter över 
havet når de högsta topparna. Det är 
inga dramatiska branter, snarare mjukt 
avrundade berg. På topparna fi nns 
hällmarkerna, de karga och magra, där 
tiden tycks stå still. Här växer små, 
knotiga tallar som skänker Gyllbergen 
en känsla av  äll. 

Det är Gyllbergens höga läge som gör 
att skogen så långsamt växer tillbaka 
och som ger känslan av att befi nna sig i 
 ällen. Höjdläget är också garanten för 
snö. När det slaskar  i Borlänge, ligger 
snön vit i Gyllbergen. 

Mellan bergen står granskogen, härdad 
och härjad av långa snörika vintrar. 
Om sommaren blommar torta och 
väldoftande ögonpyrola i den fuktiga 
mossan.

På multnande granstammar har 
ovanliga trädsvampar som rosenticka 
och gränsticka hittat sin fristad.

Där skogen slutar tar myrmarkerna vid. 
Det är där, ute i det blöta, som hjortron 
och tranbär växer. 
Här och var ligger små blanka tjärnar, 
hem för grodor och trollsländor. På 
gamla, torra tallstammar kan du hitta 
den gult lysande och ovanliga varglaven. 

Trots känslan av vildmark har området 
länge påverkats av människor. 
De  älliknande hällmarkerna var en 
gång täckta av stora, susande skogar. 
Men för att förse de många bruken och 
Falu gruva med kol, föll Gyllbergens 
ståtliga tallar för yxan. De sista stora 
huggningarna gjordes i slutet av 
1800-talet.

DJUREN OCH FÅGLARNA
– HÄR FINNS PLATS FÖR MÅNGA OLIKA

SKOG, BERG OCH MYR
– OCH EN KÄNSLA AV FJÄLL 

Där folk och fä vistas skapas historier. Jättebordet och 
Saras sjö är två sägenomspunna platser i Gyllbergen. 

Vandrar du från norra änden av Dragsjön mot 
Gyllfäbodarna passerar du först Saras sjö. En vacker tjärn 
med en gruvlig historia. Enligt sägnen dränkte sig här en 
vallkulla vid namn Sara. Hon var ung, ogift och med barn. 
Ett tillstånd som inte sågs på med blida ögon förr i tiden. 
Olycklig och desperat såg hon inte någon annan utväg än 
att dränka sig i sjön.

Inte långt ifrån Fjortasjömossen hittar du jättebordet. 
Det är en stor sten, liksom utslängd på myrmarkerna. Det 
sägs att de jättar som förr levde i Gyllbergen här hade sitt 
middagsbord. Slå dig ner du med och drick en ka� e vid 
jättebordet. Vem vet vilket sällskap du kan få …

Ta en tur till 
jättebordet. 

Det är en 
lagom utfl ykt från 
Gyllfäbodarna för 

stora som små. 
Glöm inte

fi kakorgen!

SAGOR OCH SÄGNER
– JÄTTEBORDET OCH SARAS SJÖ

Ta en tur 
till Stor-Pers 
torrakskog.

 Där får du en glimt 
av hur Gyllbergens 

skogar en gång 
sett ut.

I mitten 
av Gyllbergen, i  

hjärtat av vildmarken 
ligger Dragsjön. Här 

hittar du fi na rast- och 
övernattningsstugor 

och vindskydd. 

KRYSSLISTA GYLLBERGEN
– VAD SÅG, HÖRDE, HITTADE ELLER GJORDE DU PÅ TUREN?

BLEV INSPIRERAD

RÅDJUR

FIKADE I SOLEN

ORRBUBBEL__________
(MIN UPPLEVELSE)

TRANDANS

LINGON

KNOTIG TALL

ÄLG

BLÅBÄR

#GYLLBERGEN & #SKYDDADNATUR
DELA GÄRNA DIN LISTA!

I Gyllbergens skogar trivs många olika fåglar och djur. 
Här bor ugglor, tjädrar och hackspettar. Om våren dansar 
tranor på myrarna och klara, soliga dagar kan du få höra 
orrarnas bubblande sång. 

Björn, varg, järv och lo har emellanåt sin hemvist i 
Gyllbergens skogar. De är inte lätta att få syn på. Kanske 
kan du se deras spår i snön, eller hitta en sönderriven 
myrstack som skvallrar om att björnen haft sin middag 
där. Har du tur kan du få se kungsörnen segla på breda 
vingar över bergen.

Dragbergsgatan, strax väster om Dragbergsstugorna, är 
ingen vanlig gata. Det är en förkastningsspricka orsakad 
av rörelser i berggrunden för fl era miljoner år sedan. Den 
är 400 meter lång och tio meter djup. Här råder en trolsk 
stämning med vatten som sipprar ner längs bergs sidorna. 
Fukten gör att ovanliga lavar växer på klippytorna.
Om vintern bildas dramatiska isfall av vattnet och snön 
ligger länge kvar på våren, oåtkomliga för solens strålar. 
Smyg upp hit i gryningen. Har du tur möter du kanske en 
räv på väg hem från nattliga äventyr. 

Hemlig 
och mystisk. 

Att vandra genom 
Dragbergsgatan 
är en spännande 

upplevelse.

DRAGBERGSGATAN
– DEN HEMLIGA RAVINEN

Gyllbergen har i många decennier utövat en speciell 
lockelse för naturälskare och skidåkare. Här kan du 
vandra eller åka skidor långa sträckor utan att bli störd 
av vägar och buller 
– trots närheten till stadens ljus och brus. 

Naturen är vild och vacker. Berghällar med knotiga 
tallar omsluter öppna myrstråk och susande 
granskogar. Vältrampade stigar ringlar mellan stilla 
skogstjärnar och gamla fäbodar. Flera mil markerade 
leder och skidspår ger alla, stora som små och 
gamla som unga, möjlighet att ta del av Gyllbergens 
storslagna vildmark.

Tänk att skida på vårskaren i solen. Och lutad mot en 
uppvärmd tallstam dricka en kopp ka� e. 
Eller i junimorgonens ljusa timmar höra korpen ropa 
över myrarna. 
Oavsett årstid låter Gyllbergen dina sinnen leva.

GYLLBERGEN
– DET VILDA, VACKRA OCH VÄGLÖSA LANDET

VÄLKOMMEN UT 
I VÅR VACKRA NATUR!



Stockgropens 
fäbod är vacker 
året om. Här kan 
du se en genuin 
och välbevarad 

fäbodmiljö.

VINTER
Dags för skidor! Spåren är preparerade för friluftslivet. Stora 
trugor på stavarna rekommenderas, då spåren är löst packade.
Efter snöfall kan det dröja några dagar innan alla spår är 
uppkörda igen. På skidspår.se kan du hitta aktuell spårstatus.

LÄTT – 12 KM, 1 TIMME 15 MINUTER 
Från Gyllfäbodarna ta Familjeleden mot Dragsjön, vid Dragsjön 
byter du till Ingemarsleden för att sen vid Stora Älgsjön ta leden 
tillbaka mot Gyllfäbodarna. Du kan också göra en avstickare till 
Solgropen vid St. Svantjärnen, + 30 min.

TUFF – 13 KM, 1 TIMME 45 MINUTER
Från Gyllfäbodarna ta Familjeleden till Dragbergsstugorna. 
Från Dragbergsstugorna ta leden upp på Spånsberget  förbi 
radiomasten och sen vidare ner mot Gyllfäbodarna. 

SOMMAR
Tid för vandring. I Gyllbergen fi nns fl era raststugor och 
vindskydd. Här kan du grilla korv och övernatta en natt eller två. 
Vandringslederna är uppmarkerade med orange färg. Glöm inte 
att ha rejält på fötterna eftersom lederna ofta är blöta.

LÄTT – 5 KM, 1 TIMME
Från Gyllfäbodarna ta vandringsleden upp på höjderna mot 
Fjortasjön. Stanna vid andra vindskyddet. Fortsätt lite till så 
kommer du till Jättebordet. Samma väg tillbaka.

MEDEL – 5 KM, 2 TIMMAR
Från Bergslagsplan ta vandringsleden till Dragbergsstugorna. Gå 
sedan via Dragbergsgatan runt till Bergslagsstugan och tillbaka 
till Bergslagsplan. OBS! Om du tar bil till Bergslagsplan tänk på 
att vägen bitvis är dålig.

TUFF – 10 KM, 3 TIMMAR
Från Gyllfäbodarna ta vandringsleden upp på höjderna via Saras 
sjö mot Dragsjön. Sen vandringsleden längs grusvägen tillbaka 
till Gyllfäbodarna. Framtill Dragsjön är leden kuperad. 

Ta 
en tur 

till Stor-Pers 
torrakskog.

 Där får du en glimt 
av hur Gyllbergens 

skogar en gång 
sett ut.

ÅRET RUNT I GYLLBERGEN
– HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!

Kom 
ihåg att 

lämna stugorna 
och rastplatserna i 

gott skick så blir det 
trevligt för alla!
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Håll god uppsikt när det går utför och är 
kurvigt, så att du inte krockar med andra 
skidåkare! 

Observera att vissa spår är enkelriktade. 
Studera spårkartan noga innan du börjar åka.

Håll hundar kopplade och se till att de inte 
trampar sönder skidspåren.

Stå inte still i skidspåren, kliv åt sidan så att 
andra åkare kan passera. Det är särskilt viktigt 
vid utförsbackar då andra åkare kan komma 
med hög fart!

ONE WAY

VETT OCH ETIKETT I SPÅRET
Skogsmark

Våtmark

Hällmarkstallskog

Höjdkurvor

Reservatsgräns

Markerad vandringsled

Spårad skidled

Ospårad skidled

Bilväg

Stig

Sommarparkering

Vattenkälla

Parkering året runt

Information

Raststuga/
övernattningsstuga
Vindskydd 
med eldplats

Torrdass

Stor-Pers 
torrakskog

Jättebordet

1.5 Avstånd mellan 
markeringar
(kilometer)

Enkelriktad led

TECKENFÖRKLARING

Mobil- 
täckningen 

i Gylllbergen är 
dålig med samtliga 
telefonoperatörer. 
Berätta för någon 
du känner om dina 
färdplaner. Ifall det 

skulle hända 
något ...
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