VÄLKOMMEN TILL HÄLLA

Rosenticka

Fomitopsis rosea

Naturreservatet Hälla sträcker sig sju kilometer längs Västerdalälven.
Inom reservatet finns ett 40-tal öar mellan vilka älven bildar ett
säreget mönster – ett för Sverige ovanligt och märkligt landskap
som geologerna kallar flätflod. I älvens klara vatten och längs de
variationsrika stränderna finns ett rikt växt- och djurliv.

Smörboll

Trollius europaeus

Flodpärlmussla

Margaritifera margaritifera

Smörbollarna är levande minnen
från den tid då öar, holmar och
stränder brukades som vidsträckta
ängs- och betesmarker.
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FLÄTAD FLOD
Flätflod är en geologisk företeelse som uppstår
i flacka och breda dalbottnar med tjocka lager
av sten, grus och sand. Materialet bygger upp
öarna, mellan vilka älvfårorna ständigt förenas
och skiljs från varandra. En förutsättning för
att en flätflod ska bildas är att vattenföringen
varierar naturligt, vilket är fallet i Västerdalälven.

FORNA ÄNGSMARKER
I äldre tider användes holmar och stränder som
slåtter- och betesmarker. Två gårdar låg inom
reservatet, Hälla och Färdsjöstaden. Boningshusen är rivna sedan länge, men rester av ladugårdarna står kvar. Här och var längs älven står
också några mindre ängslador som minnen från
det gamla jordbrukssamhället. De flesta ängsoch betesmarker är numera igenväxta med lövträd, men på Krappön, Myckelön och vid Hälla
gård finns ännu öppna marker som delvis betas.

VÄXTER FRÅN SÖDER OCH
NORR
Älvens omgivningar är variationsrika med bergbranter, tallhedar, granskogar, sumpskogar,
lövskogar, myrar och öppna marker. I den omväxlande naturen finns ett rikt växtliv – av Transtrands sockens 460 växter finns cirka 300 i
naturreservatet. I reservatet möts bland annat
flera sydliga och nordliga arter, exempelvis
skogsklocka från söder och fjälldaggkåpa från
norr.

Harr

Thymallus thymallus
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Parkering

Hälla Nature Reserve stretches for seven kilometres
along the river Västerdalälven. The reserve includes
some 40 islands, between which the river forms a remarkable pattern – an unusual feature in the Swedish
landscape, called braided river by geologists. The clear
water and varied shores contain a rich flora and fauna.

Rastplats
Picnic area

Wind shelter

I det klara, strömmande vattnet finns gott om öring och harr.
Det gör Hällaområdet populärt
bland flugfiskare. I älven lever också
den sällsynta flodpärlmusslan. Den kan
bli upp emot 200 år gammal och har en
fascinerande livscykel. Flodpärlmusslan
fiskades förr i tiden för sina pärlors skull, men
sedan 1994 är pärlfiske förbjudet i hela landet.
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GAMMELSKOG
Barrskogen i naturreservatet är påverkad av
det traditionella fäbodbruket, men modernt
skogsbruk har endast bedrivits i liten utsträckning. Skogen ger därför ett gammalt och orört
intryck. En rad sällsynta arter har funnit en
fristad i gammelskogen, som dofttaggsvamp,
rosenticka, violettgrå tagellav och skrovellav.
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www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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Braided rivers occur in wide, shallow valley bottoms with
thick layers of stone, gravel and sand. The material builds
up to form islands, among which the river channels continuously split and join. A prerequisite for braiding is natural
flow variability, which is the case in the river Västerdalälven.
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In the past, islets and shores
were used for grazing and haymaking. Two farms were located within the reserve, Hälla
and Färdsjöstaden. All that remains now are the ruins of
cowsheds. Along the river are some small hay barns, which
also remind us of the old cultural landscape. Most meadows
and pastures have become overgrown with deciduous trees,
but on the islands Krappön and Myckelön and at Hälla farm,
there is still open ground which is partially grazed.
The areas surrounding the river consist of varied countryside with a rich flora and fauna. A number of southern and
northern species meet in the reserve, for example bristly
bellflower from the south and Alpine lady’s-mantle from the
north. The coniferous forest in the reserve gives the impres-

Syfte med reservatet: Syftet är att bevara en älvsträcka
av ett mycket högt kvartärgeologiskt värde, som tillsammans med holmar och strandområden bildar vatten-,
skogs- och ängsbiotoper för ett ovanligt rikt växt- och
djurliv. Syftet är vidare att bevara områdets intryck av
orördhet, skönhet samt stora förutsättningar för allmänhetens friluftsliv.

SPÅR EFTER FLOTTNING
Förr fanns gott om hällar längs älven vilket givit
området dess namn. Hällarna sprängdes bort
för att de försvårade timmerflottningen. Stenoch grusvallar utgör spår efter de schaktningar
och rensningar som utfördes för att underlätta
flottningen. Grusvallarna har på några platser
bildat landbryggor, som gör att man torrskodd
kan ta sig ut på öarna.

WELCOME TO HÄLLA
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Vindskydd

ÄDELFISK OCH
MUSSLOR

Den sällsynta och fridlysta flodpärlmusslan kan leva över 200 år
och har en säregen livscykel. Befruktade ägg utvecklas till larver
som lever som parasiter på gälarna hos lax och öring. Efter några
år lämnar larverna fiskarna och utvecklas till små musslor.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län

Strömstare

Cinclus cinclus

Myckelön

Storlek: 311 hektar
Beslutsår: 1993
Skyltens tillverkningsår: 2014, reviderad 2018.

Håll utkik längs älven efter den vackra
strömstaren! Vintertid kan man se den
djärva fågeln dyka efter insekter och
larver i det iskalla vattnet.

Illustrationer: N. Forshed (rosenticka, flodpärlmussla), M. Holmer (strömstare, smörboll) &
T. Johannesson (harr) Karta: C. Lindkvist (Naturcentrum AB)
Text och layout: Naturcentrum AB

sion of wilderness and is home to a number of rare lichens,
mosses and fungi.
The clear river water contains plenty of salmon trout and
grayling. This makes the Hälla area popular among fly-fishers. The rare freshwater pearl mussel also lives in the river.
Once sought after for its pearl, the species has been protected from fishing in Sweden since 1994.
The name Hälla stems from the flat rocks (hällar in
Swedish) that could once be found in the area. The rocks
were blasted away a long time ago, since they obstructed
timber rafting on the river.

§

WITHIN THE RESERVE, IT IS FORBIDDEN TO:

• cause damage to the ground or natural geological
objects,
• damage trees or shrubs, pick or dig up plants, or
remove mosses or lichens,
• drive motorised vehicles off road. Owners and occupiers of the holiday cottages to the east of Hälla
farm are entitled to drive snowmobiles on snowcovered ground to and from the buildings, from the
nearest road,
• catch or collect animals, except for fish,
• park vehicles other than in designated places,
• use motorboats or other motorised water craft on
the water.

§

I RESERVATET FÅR DU INTE:

• skada mark eller geologiska naturföremål,
• skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta
bort mossa eller lav,
• framföra motordrivet fordon i terrängen. Ägare eller
nytt- jare av fritidshusen öster om Hälla gård får från
närmaste väg framföra terrängskoter på snötäckt
mark till och från fritidshuset,
• fånga eller insamla djur förutom fiskar,
• ställa upp fordon annat än på särskilt anvisade platser,
• använda motorbåt eller annan motordriven farkost
på vattnet.

