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Syfte med reservatet: Syftet är att bevara de olika natur-
typernas ekosystem och naturliga processer samt land-
skapets orörda karaktär i väsentligen orört och ostört 
tillstånd. Syftet är också att bevara och vårda brandpräg-
lade och kulturgynnade delområden samt ge möjlighet till 
friluftsliv och vetenskaplig forskning i orörd natur.
Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket, bolag och 
enskilda
Storlek: 33 231 hektar
Beslutsår: 1993 & 2016
Skyltens tillverkningsår: 2017

Scanna QR-koden här intill med din mobil och läs mer om 
naturreservatet på länsstyrelsens hemsida.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

• skada växande eller döda – stående eller 
omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande 
undantag: 

- insamling av löst liggande, mindre, torra grenar 
och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget 
gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.

• framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,

• landa med luftfartyg,

• göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, 
med undantag för geovetenskapliga undersökningar 
med syfte att bidra till ökad kunskap om områdets 
geologi.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och 
vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. 
insekter), med undantag av bottenfauna.

• genomföra eller bedriva större – fler än 100 
deltagare – eller återkommande tävlingar, 
lägerverksamhet eller andra organiserade 
arrangemang,

• bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller 
övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.

§ FÖRESKRIFTER

WELCOME TO DREVFJÄLLEN

Drevfjällen’s roadless wilderness offers gentle 
slopes, verdant mountain birch forest, bird-rich 
bogs and an almost untouched coniferous for-
est. Here you find twisted old pines and moss-
bearded spruces; some trees are more than 500 
years old. This is the largest area of primeval fo-
rest in Dalarna – welcome to a world where time 
has stood still! 

ANCIENT FORESTS
The sparse old-growth forests grow in a mosaic of 
innumerous tarns and bogs. Living old pines, dead 
standing pines and fallen logs form a forest you seldom 
experience today.

RICH BIRDLIFE
The forests are a haven for wilderness birds such as 
Siberian jay, Tengmalm’s owl, three-toed woodpecker and 
golden eagle. The Storkölen wetlands in the northern part 
of the reserve are among the most bird-rich in Dalarna. 
The bogs’ feathered inhabitants include whimbrel, 
greenshank, ruff, golden plover and yellow wagtail.

SUMMER FARMING
There are around ten summer farms in the area. The 
best kept are Id-Perssätern and Lekåsen. Before the hay-
making at Leksåsen, the ground is adorned with tormen-
til, alpine cat’s-tail, alpine bistort, yellow-rattle and grass-
of-Parnassus.

Within the nature reserve it is not permitted to:

• damage living or dead – standing or fallen – trees, 
stumps or shrubs, with the following exceptions: 

- the collection of scattered, small, dry twigs and 
branches for lighting fires. This does not include 
standing dead trees, fallen dead trees or tarry 
stumps.

• drive motorised vehicles in the terrain when there is 
no snow,

• land with aircraft,

• cause damage to the ground or natural geological 
objects, with the exception of geological surveys 
aimed at increasing the knowledge of the geology 
in the area.

Without permission from the County Administrative 
Board it is not permitted to: 

• dig up plants, pick mosses, lichens or wood-living 
fungi, or collect animals (e.g. insects), with the ex-
ception of bottom fauna,

• carry out major – more than 100 participants – or 
recurrent competitions, camps or other organised 
events,

• carry out military or police training or exercises 
within mountain rescue or rescue services.

§REGULATIONS
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VÄLKOMMEN TILL DREVFJÄLLEN
Drevfjällens väglösa vildmark bjuder på mjuka fjäll, 
grönskande fjällbjörkskog och fågelrika myrar. 
Och så en nästan helt orörd barrskog. 
I den finns vridvuxna gammeltallar och skäggiga granar,
vissa träd är över 500 år gamla. 
Det här är Dalarnas största urskogsliknande område
– välkommen till en värld där tiden stått stilla! 

URGAMMAL SKOG
Reservatets glesa gammelskogar 
växer i en mosaik med tjärnar och myrar.
Levande gammeltallar, torrtallar och kullfallna stammar 
samsas i en skog man nuförtiden sällan får uppleva.
De döda träden är fulla av liv. 
På många grånande furor syns den gröngula varglaven. 
Den trivs i orörda skogar och är mycket sällsynt. 
Reservatet är också en fristad för vildmarksfåglar
som lavskrika, pärluggla, tretåig hackspett och kungsörn. 

FÅGELRIKA MYRAR
Reservatets myrar tillhör Dalarnas mest fågelrika. 
Storkölens våtmarker i norra delen av reservatet
är särskilt värdefulla. De ingår i Ramsar, 
ett nätverk av världens viktigaste våtmarker.
Bland myrarnas bevingade invånare finns småspov, 
gluttsnäppa, brushane, ljungpipare och gulärla.

KLARA FJÄLLSJÖAR OCH MJUKA FJÄLL
I Drevfjällens sjöar och vattendrag finns gott om fisk. 
Till rariteterna hör den exklusiva laxfisken harr
som annars är ovanlig i sjöar så här långt söderut.
Längs reservatets västra gräns reser sig mjukt rundade fjäll. 
Högsta toppen är Härjehågna som når 1185 meter över havet. 

FÄBODLIV
Förr hördes koskällor och ropen från fäbodjäntor genom skogen.
Ett tiotal fäbodar finns fortfarande i området. 
De bäst bevarade är Id-Perssätern och Lekåsen.
Djuren försvann från Lekåsen 2003 
men ännu skördas hö från fäbodens slåtterängar. 
Innan slåttern pryds ängarna av blodrot, fjälltimotej, 
ormrot, ängsskallra och slåtterblomma.

N

Tavlans plats
The board’s location

Reservatsgräns
Boundary of the reserve

Djurskyddsområde, 
skoteråkning förbjuden
Animal protection area, 
snow scooters prohibited

Sommarled
Trail for summer use

Sommar- och vinterled
Trail for summer and winter use

Skoterled
Trail for snow scooters

Riksgräns
National boundary

Stig
Path 

Rastskydd
Rest cabin

Vindskydd
Wind shelter

Information

Parkering
Parking

Skog
Forest

Myr
Mire

Kalfjäll
Bare mountain

Tretåig hackspett
Picoides tridactylus

NORGE

N
O

R
G

E

SOS

SOS


