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Gyllbergen är ett mycket omtyckt friluftsområde, särskilt på vintern.
Höjdläget, kuperingen, vildmarkskänslan, väglösheten och den
långa snösäsongen skapar detta.

Lilla Spånsberget

Observera att vissa skidleder inte är spårade varje år.

Trots att Gyllbergen ger intryck av orördhet är det människan som
i hög grad har satt sin prägel på områdets natur. Fäbodrift och
kolning har påverkat skogens utseende under flera sekel.
Under 1800-talet kalhöggs stora delar av skogen. Idag bildar höjdläget, myrarna, skogen och enstaka riktigt gamla träd den miljö som
kännetecknar Gyllbergen. På enstaka ställen kan mer krävande
skogsarter trivas t.ex. den sällsynta ormbunken kambräken
Blechnum spicant och den nordliga arten torta Cicerbita alpina.

Inom reservatet fanns två fäbodar. Gyllfäbodarna med 42 byggnader tillhörde byarna Rågåker och Sörbo och användes från
1600-talet fram till år 1907. Dragbergsfäboden tillhörde Tjärna by
och där fanns 9 byggnader år 1840.
År 1983 avsattes 1000 ha mark till naturreservat, med delad
finansiering mellan Borlänge kommun och staten. Under år 2007
utökades naturreservatet till 1706 ha. Syftet med reservatet är att
skydda skogarna, myrarna, floran och faunan samtidigt som friluftslivet främjas. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen tillsammans med Borlänge kommun som sköter friluftsanläggningarna.

Långmyran

Stor Olles

Sommartid rekommenderas
vandringslederna eftersom
de är spångade över våtmarkerna.

Stora Spånsan
Lilla Spånsan

Spånsfäbodarna
Gomen

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

Orrtupp

Tetrao tetrix

Tidigt på morgonen under april månad samlas
orrtupparna för att duellera. Tupparna drabbar
samman i häftiga strider. De stolta segrarna
beger sig sedan till hönorna som håller sig
i utkanten av spelplatsen. Vid midsommar
kläcks ungarna. Orrhonan leder ungarna
till matställen och skyddar dem mot kyla,
genom att omfamna kullen med sina vingar.

Kärrspindel

§

● skada växande eller döda träd, vindfällen,
stubbar eller lågor (liggande döda träd)
● medföra ej kopplad hund

Dolomedes fimbriatus

● framföra motordrivet fordon i terrängen
Kärrspindeln är en av de största spindlarna
i Sverige, den blir upp till 7 cm lång. Spindeln lever i kärr och födan består av larver
och fiskyngel. Ett bett av en kärrspindel
känns som ett getingstick.
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Dragbergsgatan väster om Dragsjön är en
spännande sevärdhet i området. Den är en
så kallad förkastningsspricka som bildats av
dragspänningar i berggrunden för flera miljoner
år sedan. Dragbergsgatan är 400 meter lång
och ca 10 meter djup.

Radiomast - varning för
istappar inom detta område

Bergslagsplan
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