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Här och var i reservatet kan du se huggmärken på 
trädens stammar, de kallas för bläckor. Det är gamla 
stigmarkeringar som gjordes av människorna som 
förr i tiden levde här med sina djur på fäbodarna. 
Den markerade leden som går igenom området är 
en del av ett större sammanhängande system av 
gamla fäbodstigar mellan Borlänge och Gagnef. Vid 
Forsbygge och Åkersmyra fäbodar kan du fortfarande 
se husgrunderna efter de hus som en gång i tiden 
hyste folk och fä. I skogen finns även rester av en 
annan verksamhet, produktion av kol till bruken. 
Kolbottnar efter kolmilor är det gott om. 

LIENS OCH MULENS MARKER 
I skogen gick kor, getter och hästar fritt och betade. 
På ängarna runt fäbodarna slogs gräset med lie och 
torkades till hö. Många olika slags blommor växte på 
ängarna. Sedan slåtterbruket upphört har mycket av 

Spår efter forntida bruk blir dagens minnesmärken. Skogarna här har  
gott om lämningar efter fäbodkulturen. Längs stigar och leder rör du  
dig genom gammelskog till fots eller med skidor. Över hällmark, förbi sjön 
Reptjärn, längs myrkanter med spelande fågelliv  — överallt väntar vildmarken.

blomrikedomen gått förlorad, men fortfarande blom-
mar ängsvädden med sin djuplila färg om sommaren 
och bjuder humlor och fjärilar på livsviktig nektar.

NÖTIG KRÅKA...
När du vandrar genom reservatet kan du kika efter 
nötkråkan. Den kan vara lite svår att upptäcka i barr-
skogen med sin vackert prickiga fjäderdräkt. Nötkrå-
kan gillar granfrön men på sommaren äter den även 
insekter, daggmaskar och ibland även gnagare. 

...OCH FRIDLYST ORKIDÉ
I den fuktiga mossan står knäroten. Denna vita kort-
växta orkidé trivs bäst i orörd, fuktig skog där den 
får skugga. Runt om ger döda träd nytt liv åt mossor, 
lavar, svampar och skalbaggar. Idag är det skalbag-
garna som ristar spår i träden. Varje art har sitt uni-
ka mönster med larvgångar under barken.  

VÄLKOMMEN TILL ÅKERSMYRA 
OCH REPTJÄRNSBERGET

Humla på väg till Ängs
vädd (Succisa pratensis).

Knärot (Goodyera repens).

Nötkråka  
(Nucifraga caryocatactes).
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 I RESERVATEN FÅR DU INTE: 

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – 
träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av 
löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att 
göra upp eld.

• framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på 
markerade skoterleder då marken är snötäckt

Det är heller inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 

svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet med 

fler än 150 deltagare eller återkommande organiserade 
arrangemang.

§FAKTA OM ÅKERSMYRA OCH 
REPTJÄRNSBERGET
Bildades: 2016
Storlek: 56 hektar (Åkersmyra) och 51 hektar 
(Reptjärnsberget)
Kommun: Borlänge
Läge: Cirka 4 kilometer väster om Borlänge. 

Syftet med naturreservaten är att bevara biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer. Åkersmyra och 
Reptjärnsbergets blandbarrskogar hyser värdefulla 
strukturer och ett flertal rödlistade arter samt signal
arter.  Syftet är också att bevara ett område med 
värden för det tätortsnära friluftslivet. 

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

Åkersmyra

Reptjärnsberget

N

V

S

Ö

www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat


