
Trots områdets namn har här aldrig funnits någon 
gruva.  Ordet ”gruva” är en lokal beteckning för 
ravin. Hela reservatet präglas av Österängsåns 
strömmande vatten. Under tusentals år har ån 
långsamt karvat ut den mjuka sanden till en 
slingrande ravin. I sandlagren finns kalk som 
inlandsisen transporterat hit. Kalken och den höga 
fuktigheten gör att du kan hitta många sällsynta 
mossor, lavar och svampar. De har fantasieggande 
namn som timmerskapania, rosa skärelav och 
lilafotad fingersvamp.  

TRÄD I ÅN, BRA FÖR MÅNGA 
På sanden ståtar riktigt gamla tallar, vissa över 
250 år gamla. I den fuktiga miljön i ravinbranterna 
dominerar grov gran medan björk och sälg växer 
närmast ån. På gamla, döda granar kan du få se den 
vackra och ovanliga rosentickan. Skogsolvonets 

Vandra mellan tallarna på sandheden längs den gamla kyrkvägen. Se blommande ängar 
och ett av socknens förnämsta byggnadsverk från äldre tid – den vackra stenvalvsbron som 
byggdes för mer än 200 år sedan över Österängsån.

blomklasar pudrar på försommaren buskagen i vitt.  
Erosionen flyttar ständigt strandlinjen längs 
ån. Lövträd faller då ner i det bärnstensfärgade 
vattnet. Andra träd har bävern fällt. Liggande 
träd i strömmande vatten skapar riktigt fina och 
skyddande miljöer, både för sällsynta mossarter på 
stammarna och nere i vattnet för insektslarver och 
bottenlevande fisk som stensimpa.

FORNA ÄNGAR BLOMMAR IGEN 
Längs Österängsåns stränder slog man förr hö till 
vinterfoder. De flesta av dessa ängar har nu vuxit 
igen med lövskog, men närmast bron finns öppna 
ytor kvar som ska skötas med slåtter eller bete så att 
växter som ängsruta åter kan blomstra på ängen.  
I närområdet till reservatet finns sällsynta insekter, 
till exempel bastardsvärmare, som när man slår 
ängen igen, förhoppningsvis åter kan hitta hit.

Skogsolvon (Viburnum opulus) ”blommorna” i kanten är bara falska 
könlösa lockbeten till de mindre äkta blommorna i mitten.
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Syftet med naturreservatet är att bevara dess biologiska mångfald 
och områdets variation av värdefulla naturmiljöer såsom vatten-
draget, ravinen som omger denna samt den äldre omgivande 
tallskogen. Att bevara områdets landformer, ursprungligen utveck-
lade i samband med inlandsisen avsmältning och därefter genom 
Österängsån eroderande verkan. Ett underordnat syfte är även att 
erbjuda friluftslivet ett naturskönt område att besöka.

FAKTA OM GÄRDSGRUVAN
Bildades: 2017
Storlek: 38 hektar 
Kommun: Rättvik
Läge: Cirka 5 kilometer nordöst om Rättvik.

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

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 
• skada växande eller döda – stående eller omkull fallna – träd, 

stubbar och buskar, 
• framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark 

och snötäckt mark med undantag för följande: fordon får fram-
föras på de skogsvägar som är markerade på kartan.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar, vedlevande svampar 
eller samla in djur,

• genomföra större eller återkommande organiserade arrange-
mang så som tävlingar och lägerverksamhet.
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Mot Enåns naturreservat

Lilafotad fingersvamp (Ramaria fennica). En starkt hotad art som 
växer nära granar i ravinen.
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