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WELCOME TO VINÄSGRAVEN
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§
•	 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 

döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t.ex. 
genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar, 

•	 tälta eller uppställa husvagn,
•	 framföra motordrivet fordon eller rida annat än på för 

motorfordonstrafik upplåten väg.

I RESERVATET FÅR DU INTE:

Syfte med reservatet: Är att för framtiden bevara en geomorfo-
logiskt intressant bildning samt att hålla området tillgängligt för 
allmänheten.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Privat, Mora kommun

Storlek: 53 hektar

Beslutsår: 1980

Skyltens tillverkningsår: 2014

§
•	 break branches, fell or in any other way damage living or 

dead trees or bushes, damage vegetation in general, e.g. 
by digging up plants, grasses, mosses or lichens, 

•	 camp or park caravans,
•	 drive motorised vehicles or ride on horseback other than 

on roads designated for motor vehicles.

WITHIN THE RESERVE, IT IS FORBIDDEN TO:
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ROFyllDa pROmENaDER 
Genom området går många fina stigar. Några 
finns med på kartan, andra får du leta reda på 
själv. Vinäs elljusspår passerar genom och strax 
utanför reservatet men i övrigt är stigarna inte 
markerade.

SaNDDyNDER FRåN SluTET aV ISTIDEN 
I västra delen av naturreservatet, norr om Vinäs-
bäcken och i naturreservatets omgivningar, finns 
flera sanddyner. Dynerna tillhör Bonäsfältet, 
Nordens största flygsandfält, som är en del av 
Morafältet. Sanddynerna bildades i slutet av den 
senaste istiden. Då steg det sandiga Morafältet 
ur havet och starka vindar kunde riva tag i den 
flyktiga sanden och omlagra den i dyner. 

GRaVEN äR EN RaVIN 

Vinäsgraven är en 75–100 meter bred ravin som 
på det djupaste stället är omkring 10 meter djup. 
Ravinen bildades sannolikt av vattenmassorna 
från en forntida issjö. När sjön, som låg vid 
Lomsmyren i nordväst, tömdes på vatten 
forsade enorma vattenmassor ut över sand
jordarna ner mot Siljan. Vattenmassorna grävde 
sig ner genom den lätteroderade sanden och 
formade ravinen. Ravinen har sedan fördjupats 
av den bäck som idag rinner i botten av graven. 
Grundvatten källorna som tränger upp i ravinen 
bidrar ytterligare till erosionen. De blöter upp 
jorden i ravin sidorna och vid häftiga regn eller 
snabb tjällossning flyter jorden ut i Siljan.    

NaTuRRESERVaTETS VEGETaTION

Vinäsbäcken och de många källorna gör ravinen 
till en fuktig miljö. Här trivs lövträd som al och 
björk. Förr i tiden brukades de frodiga markerna 
längs bäckens nedre lopp som slåtter och betes-
marker. 
   På de torra, sandiga markerna ovanför ravinen 
breder ris och lavrika tall hedar ut sig. Tallskogen 
sköts med ett ordinärt skogsbruk.

JakT mED FåNGSTGROp – EN uRålDRIG mETOD 
I nordvästra delen av reservatet finns ett femton
tal gropar som ligger i hästskoform norr om 
ravinen. Arkeologer tror att en del av groparna 
bildar ett system av fångstgropar. Fångstgroparna 

Vinäsgraven är en grönskande ravin som skär genom Morafältets mäktiga sandjordar. 
I botten av ravinen slingrar Vinäsbäcken fram. I området finns gott om stigar från 
vilka du kan upptäcka den speciella naturen. Passerar du ravinen på bron i Vinäs? 
Passa på att offra ett mynt i bäcken – det gjorde man förr i tiden för att skydda sig 
mot småtroll, älvor, vättar och annat oknytt!
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I naturreservatets nordvästa hörn 
finns ett femtontal gropar. Några 
av dem är sannolikt gamla fångst-
gropar. Jakt med fångstgrop är en 
uråldrig jaktmetod som använts 
sedan stenåldern för att fånga älg, 
ren och annat vilt. 

I naturreservatet finns 
stora bestånd av växten 
skavfräken. Den är lätt 
att känna igen året om. 
Dess vetenskapliga namn 
hyemale kommer av latinets 
hiemis (vinter) och syftar på 
att växten är vintergrön. 
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Skavfräken
Equisetum hyemale

fångstgrop-
system

är 2–4 meter i diameter och 50–70 centimeter 
djupa.
    Fångstgropar har använts vid jakt sedan sten-
åldern. Över groparna lade man ris och grenar så 
att djuren inte skulle upptäcka dem. I groparna 
fångades varg, älg och ren, men även björn och 
räv. Jakt med fångstgrop förbjöds 1864.

FÅNGSTGROP

Vinäsgraven cuts through the mighty sandy soils of Mora-
fältet. The Vinäsbäcken stream runs along the bottom of 
the ravine, edged by verdant deciduous trees.
There are many fine walking trails that allow you to explore 
the area. Some of them are marked on the map, others you 
have to discover for yourself. The illuminated Vinäs track runs 
through and just outside the area, otherwise the tracks are 
not marked. 
    Vinäsgraven is located within Morafältet, a mighty sand 
delta formed at the end of the last ice age. This expansive 
sand area includes Bonäsfältet, the largest fossil dunefield in 
Scandinavia. It was created when the delta rose from the sea 
and strong winds grabbed the volatile sand and re-deposi-
ted it as dunes. Some of the dunes are located in the western 
part of the reserve, north of the Vinäsbäcken stream, and 
more dunes can be found in the surrounding areas.
    Vinäsgraven is a 75-100 m wide ravine, and the deepest 
part is around 10 m. The ravine was probably formed by 
the body of water from an ancient glacial lake. When the 
lake, which was located at Lomsmyren, drained, a massive 
amount of water rushed across the sand field and down 
towards Lake Siljan. The great volume of water dug its way 
through the easily eroded sand and formed the ravine. The 
stream that now runs at the bottom of the valley formation 
has made the ravine deeper. Groundwater springs emerging 
through the ravine cause further erosion. Seeping from the 
springs wets the sides of the ravine, and in heavy rains or 
rapid thaws, soil runs into Lake Siljan.
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Vinäsbäcken and the many springs create a humid envi-
ronment in the ravine. Deciduous trees such as alder and 
birch thrive here. In bygone days, the lush ground along 
the lower reaches of the ravine was cultivated as mea-
dows and pastures. 
    Down in the ravine it is moist, but on the dry and sandy 
soils above dwarf shrub and lichen-rich pine heaths 
spread out. The forested areas are subject to ordinary 
forestry operations.
    In the north-western part of the reserve, around fifteen 
hollows form a horseshoe shape north of the stream. It 
is likely that some of the depressions create a system of 
trapping pits. The pits are 2-4 m in diameter and 50-70 
cm deep. The use of trapping pits dates back to the Stone 
Age. The pits were covered with shrubs and branches so 
that the animals would not detect them. Wolf, moose, 
reindeer and even bear and fox were trapped in this way. 
Trapping pits were banned in 1864.

Tallticka
Phellinus pini

Den sällsynta talltickan växer på 
reservatets allra äldsta tallar. 
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