
VÄLKOMMEN TILL KURBERGSMYRARNA

Här kan du upptäcka en vacker nästan orörd 
natur med hotade arter och spår från fäbodlivet. 
Följ den gamla fäbodstigen eller hitta naturens 
egna vägar.

OPÅVERKAD SKOG OCH MYR
I Kurbergsmyrarnas reservat finns en blandning av 
myrar och skogar som under lång tid inte påverkats av 
männinskan. Genom reservatet passerar en gammal 
fäbodstig som leder till Alderbacka fäbodar.

OVANLIGA ARTER
I reservatet finns flera skyddsvärda arter. Här växer 
den vackert gröna lunglaven på gamla sälgar. På 
omkullfallna döda träd, lågor, kan du med lite tur hitta 
vedsvamparna ullticka och doftskinn. 

MYRAR
På myren norr om stigen finns en liten källkupol i 
våtmarken. En källkupol är en upphöjd kupolformad 
bildning runt en källa.  Kupolen bildas genom att 
mineralämnen i vattnet fälls ut när det kommer i 
kontakt med luftens syre vid källans mynning. De 
utfällda mineralerna och torv från växtdelar bygger upp 
en förhöjning runt källans mynning.

MISSA INTE
Den gamla skogen runt Vitstensflyna i södra delen av 
reservatet är väl värd ett besök. Vandra sedan västerut 
längs Slättbergstjärnens norra kant och tillbaka till 
stigen. Du kommer att hitta en vilsten intill en tall med 
gamla ristningar. Här brukade man stanna förr i tiden 
när korna vallades mellan fäboden och betet. Enligt en 
gammal tradition skulle man lägga en sten ovan på vil-
stenen när man hade med sig en börda från fäboden.

Ullticka 
Phellinus ferrugineofuscus

Den bruna sammets
skimrande vedsvampen 
ullticka växer främst på 
granlågor. Svampen är en 
bra indikator på skyddsvärd 
skog.

Lunglav
Pulmonaria lobaria 

Lunglaven är en stor och 
lättigenkännlig bladlav. Den 
växer främst på gamla lövträd 
i områden som länge varit 
skogtäckta. På senare tid har 
den minskat kraftigt.

Syftet är att bevara myrarna och skogarna med sitt växt och djurliv 
i naturlig utveckling och skydda dem från ingrepp.

FAKTA OM KURBERGSMYRARNA
Bildades: 2008
Storlek: 69 hektar
Kommun: Falun
Läge: Reservatet ligger 9 kilometer nordöst om Enviken. 
Förvaltare: Länsstyrelsen

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Inom reservatet är det inte tillåtet att: 
• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – 

träd, stubbar och buskar

• köra motordrivet fordon, gäller både barmark och  
snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter 
på markerade skoterleder då marken är snötäckt.
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