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Mer information
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84  Falun

Tel. nr. 010-225 00 00, www.lansstyrelsen.se/dalarna

Naturum Dalarna, Siljansnäs

Tel. nr. 010-225 03 29  www.naturumdalarna.se

Naturreservatet Siljansnäs bildades 1978 och utvidgades 1984. 

Reservatet är 31 hektar stort. Syftet är att skydda ett ur natur-

vårdssynpunkt värdefullt område för friluftsliv och turism.

Naturreservatet Siljansnäs och naturum Dalarna ligger cirka 
14 kilometer från Leksand. Vägvisning finns från Siljansnäs. 
Granne med reservatet finns ett sommaröppet café. 

Från naturum utgår två naturstigar. En 1,6 kilometer lång 
naturstig som tar dig genom reservatet. Den är bitvis brant 
och kan vara hal när det regnat. Längs med stigen passerar du 
flera trevliga utsikter och en kolarkoja. Den kortare stigen är 
cirka 350 meter lång och består av en bred gång med packat 
grus. Längs med stigen finns en slogbod med eldstad och flera 
sittbänkar utplacerade.

Produktion: Länsstyrelsen Dalarna 2014, uppdaterad 2017.
Omslagsbild: Renate Foks
Illustration: Nordens Flora
Naturreservatskarta: Anna Erlandsson/Naturriddarna HB
Översiktskarta: © Länsstyrelsen Dalarna, Bakgrundskarta © Lantmäteriet.

Utsikt från Buffils Annas äng i Siljansnäs naturreservat.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• göra åverkan på mark eller geologiska föremål
• skada växande eller döda träd och buskar.

• göra upp eld någon annanstans än på anvisad plats.

• framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg.

• parkera utanför anvisade platser.
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Reservatsgräns
  

Långa naturstigen

Lättframkomlig stig
av packat grus

Kolarkoja

   Utsiktspunkter
   
   Parkering för 
   rörelsehindrade

   Bipaviljong/groddamm

   
Slogbod med eldstad

N

Välkommen till Siljansnäs!
Naturreservatet Siljansnäs breder ut sig längst upp på 
Björkberget ovanför byn Siljansnäs. Uppe på krönet är 
utsikten över Siljansområdet vidunderlig. I reservatet 
ligger också naturum Dalarna som bjuder på information 
och upplevelser. Här är det lätt att spendera en heldag.

Björkbergets topp ligger 361 meter över havet. Större delen 
av berget är klätt med barrskog. Skogen präg-
las av hur mycket vatten det finns i marken. 
Uppe på toppen är marken torr och mager. Här 
växer tall och mellan träden breder mattor av 
ljung, blåbär och kråkbär ut sig. Granen vill ha 

mer fukt och näring och växer på de frodigare 
sluttningarna tillsammans med björk och 

rönn. I reservatet finns ett hygge med 
frötallar som på sikt ska få utvecklas 
till naturskog. 

I södra delen av reservatet finns en 
ängsmark med enbuskar. Här kan du hitta liten blåklocka, 
gökärt och prästkrage. Växter som är beroende av att mar-
ken hålls öppen. I sluetet av sommaren slås ängsmarken 
med lie och slåtterbalk. Gräset hängs på tork, hässjas, för att 
användas som djurfoder till vintern. 

Om du besöker reservatet på våren eller försommaren får 
du säkert höra en kör av fågelsång. Här häckar många små-
fåglar som rödstjärt, svartvit flugsnappare, nötväcka och 
olika hackspettar. Av rovfåglarna är ormvråk vanligast. Men 
man kan även se duvhök och sparvhök, och med riktig tur se 
kungsörnen segla högt i skyn. Rådjur, älg och kronhjort har 
också setts i naturreservatet.

På Björkberget hittar du naturum Dalarna med utställ-
ningar som presenterar Dalarnas olika landskapstyper och 
geologi. Naturum erbjuder under vår, sommar och höst 
ett varierat program med aktiviteter, föreläsningar och 
guidningar för vuxna och barn. Aktuell information om 
naturum finns på www.naturumdalarna.se

Utanför naturumbyggnaden har olika miljöer skapats 
för våra minsta grannar. Här finns en bipaviljong, en 
fågelmatning, en fjärilskrog och en damm för grodor och 
salamandrar. Sommartid flyger vackra trollsländor över 
dammen. 

I reservatet finns fina utsiktsplatser.

I Siljansnäs naturreservat finns två naturstigar, en kortare och en längre. På naturum Dalarna finns mycket att upptäcka!

Liten blåklocka
Campanula rotundifolia
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