
Vid Smörtjärnarna finns en spännande 
bergs lagsnatur med spår bakåt i tiden 
till kolningsepoken, gruvhanteringen 
och skogs betet. I området finns flera små 
gruvhål och en liten kanal som grävdes 
1883 för att trygga vattenförsörjningen 
till gruvorna i Tuna-Hästberg. 
Det finns också en rest av den gamla 
handelsleden mellan Kristinehamn och 
Gävle som fungerade som förbindelse 
mellan slättbygderna i Grangärde och 
Tuna.

VÄRDEFULL BARRSKOG
Till största delen består reservatet av 
gammal, värdefull naturskog. 

Här finns torra marker med tallskog 
med gammeltallar och gransluttningar 
med grov skog. Skogen är en bra miljö 
för många krävande arter, till exempel 
tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav och 
gammelgranslav. 

KALKRIK BERGGRUND
Här och var finns det kalk i berggrunden 
som sätter prägel på växtligheten. 
I reservatet växer bland annat blåsippa, 
nattviol, skogsknipprot, trolldruva 
och en rad ovanliga kalkgynnade 
svampar med välklingande namn, till 
exempel kopparspindling, porslinsblå 
spindelskivling och gyllenspindling.

VÄLKOMMEN TILL  
SMÖRTJÄRNARNA

Tretåig hackspett - Picoides tridactylus
avslöjar sin närvaro i reservatet genom sina 
karakteristiska ringmärkningar av granstammarna.

Skogsknipprot 
Epipactis helleborine

Producerad av: Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018
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Illustrationer: Porslinsblå spindelskivling; Vesa Jussila, Skogsknipprot; Nordens flora.
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FAKTA OM SMÖRTJÄRNARNA
Bildades: 2009
Storlek: 97 hektar 
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Läge: cirka 18 kilometer sydväst om Borlänge.

Syftet är att bevara områdets naturtyper och växt- och djurliv 
i naturlig utveckling. Området ska skyddas från skogsbruk, 
vattenreglering och annan exploatering, men även bevaras för 
friluftslivet.

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

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd, stubbar 
och buskar.

• framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt 
mark.

•gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar eller samla in 
djur.

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra  
organiserade arrangemang.
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Porslinsblå spindelskivling - Cortinarius cumatilis
En av flera sällsynta svamparter som trivs i Smörtjärnarnas 
kalkhaltiga jord.

Övre
smörtjärnen

Nedre
smörtjärnen

Hästsveden

Knippberget

Långhagen

Dammsjön

Smörtjärnarnas
naturreservat


