
KULTURLÄMNINGAR 
I reservatet kan du hitta rester efter två 
torpställen. Jätturnvallen, uppe på berget 
söder om sjön Jätturn, var bebott redan på 
1600-talet. Ängen som finns där hålls fortfarande 
öppen genom årlig slåtter. Arter som trivs i 
ängsmarkerna är ängs skallra, johannesört, åker- 
och ängs vädd.  

I reservatets norra del, sydväst om Sävsjön, finns 
lämningar efter Lilla Bråfall. Torpet byggdes 
1650 och brann ner till grunden 1934. 

SMÉLEDEN 
Genom naturreservatet löper Sméleden som är 
en del av Europaled 1. Sméleden börjar i Björsjö 
och går norrut, genom Jätturn och upp till 
Långsjön i Säters kommun.
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VÄLKOMMEN TILL JÄTTURN
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I RESERVATET FÅR DU INTE:
• skada växande eller döda träd,
• plocka mossor, lavar eller vedsvampar,
• framföra motordrivet fordon i terrängen,
• skada geologiska formationer  

(t.ex.Jätturngrottan och Bråfallsstenen),
• fiska.
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FAKTA OM JÄTTURN
Bildades: 1961 (1986)
Storlek: 50 hektar 
Kommun: Smedjebacken
Läge: Jätturns naturreservat ligger cirka 15 kilometer 
norr om Ludvika.  

Syftet med Jätturns naturreservat är att bevara den lövrika 
blandskogen, granskogen, de artrika kalkstensklipporna med 
specialiserade växtsamhällen samt den artika slåtterängen.

Jätturn ingår i natura 2000, det europeiska nätverket för 
skyddad natur. 

www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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JÄTTURNGROTTAN 
Söder om Jätturn störtar berget brant ner mot vattnet. 
Där berget möter sjön har Jätturngrottan bildats. 
Vatten har i årtusenden runnit nedför bergssluttningen 
så att kalk har lösts upp, och grottan har bildats. Det här 
fenomenet kallas karstvittring. 

I grottan finns ristningar, vissa så gamla som från slutet 
av 1600-talet. Observera att det är förbjudet att göra nya 
ristningar! Roddbåtar finns vid rastplatsen. Se till att 
förtöja dem ordentligt efter roddturen.

FINA VÄXTER OCH GAMMAL SKOG 
Kalkstenen i berget söder om sjön Jätturn 
gynnar ovanliga arter. Bland annat kan du 
hitta de små ormbunkarna murruta, 
grönbräken och fjällhällebräken. 
Väster om sjön Vitturn finns örtrika 
delar med trolldruva, tibast och 
underviol. I den runt hundra år gamla 
granskogen, finns det ovanligt mycket 
lövträd. Förutom björk, asp och lönn 
finns här även en isolerad förekomst av 
vildväxande alm.

BRÅFALLSSTENEN 
Längst norrut i reservatet ligger Bråfalls stenen. I stenen 
kan du se veckade vågband, en mycket märklig formation. 
Detta kommer ifrån att bergarten, migmatit, en gång i 
tiden har smält samman under en vulkanisk process.
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Nu är du i länets enda naturreservat, där du kan ro in 
i en grotta! Men först kanske en fika vid rastplatsen 
och efteråt lite studier av ovanliga växter?


