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Naturreservat i Dalarna 

Del 3 — Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken, Vansbro  
& Malung-Sälen

1. Grävsbuan  
Grävsbuan är lätt att vandra till via stigen från fäboden 
Grävsbodarna. Kanske möter korpen dig, när du vandrar 
mellan asp och sälg i rasbranten?
2. Helgåsskogen 
Här är lätt att ströva, bland 100-årig tallskog. Det finns flera 
små våtmarker och i väster en större myr.  
Här vandrar du fritt utan markerade leder.

3. Djurmo klack      
Från toppen av klacken har du en milsvid utsikt. Här finns 
vindskydd, grillplats och i skogen markerade leder. Se dig för i 
branten, som tack vare sin förmåga att hålla värmen, har gjort 
att sydliga växter gillar platsen.

4. Sifferboberget-Skalsberget    
En markerad led går upp till toppen på berget. Väl uppe möts 
du av en slående utsikt och ett vindskydd med grillplats. I den 
gamla tallskogen trivs tjäder och hackspett.

5. Backmon    
I vacker lövskog blandat med fina gamla ängar, kan du här 
vandra längs leden i reservatets norra gräns. Två vindskydd 
finns. 

6. Hemtjärn  
Hemtjärn kan upplevas som stökig. Döda träd ligger huller om 
buller. Men det gillas av lavar, mossor och insekter. Lövträden 
dominerar på denna älvbrink söder om Bäsna. 

7. Gråthålet  
Trots namnet, finns här mycket att glädjas åt. Den häftiga 
ravinen har en fuktig gransumpskog, där sällsynta arter finns – 
stjärntagging, ullticka och ametistskivling är några av dem.

8. Myggtjärn  
Här kan du få syn på duvhök. Spår efter bäver finns längs 
bäcken. Från skogsbilvägen i öster eller den norrifrån vid 
Skogstjärn, kommer du lättast in i området.

9. Bröttjärnaån  
Det här är en svensk miniatyrdjungel! Död ved ligger huller om 
buller och många växt- och djurarter trivs här. Håll dig till den 
bitvis otydliga stigen, särskilt vid blött väder – annars kan det 
vara svårt att ta sig fram.  
10. Säl 
Det här är arternas reservat! Arter med konstiga namn – 
gammelgranlav, rynkskinn och ullticka men även den ovanliga 
växten trådfräken trivs här. För människor är det dock inte lätt 
att ta sig fram i sumpskogen.
11. Sälskapet 
Hit kan du komma om du vill plocka blåbär och lingon, för det 
finns det gott om! Skogen är lätt att ta sig runt i och dessutom 
får du en fin utsikt över sjön Lövsen.

12. Trolldalen      
Efter ett besök till Trolldalen förstår du varför reservatet har 
fått sitt namn. Här finns djupa raviner, branter och en trolsk 
skog med ett stenvalv, som kallas Trollkyrkan. Följ fina leder 
som tar dig genom den annars svårframkomliga terrängen. 
Lederna kan vara branta, men på flera ställen finns trappor. 
Det finns två raststugor och flera vindskydd som du kan stanna 
vid för att fika. Reservatsfolder finns.

13. Karls Knös  
Från den lilla skogsbilvägen öster om området är det en lätt 
vandring till den lilla höjden Karls Knös. Här finns en rik 
granskog och hällmarkstallskog. 

14. Ändlösberg  
En vacker tall- och granskog med mycket död ved. Håll utkik 
efter tjäder och sparvuggla när du är på upptäcksfärd i skogen.

15. Lortån   
Följ naturstigen genom området och läs om naturen varvat 
med historia. Stigen är bitvis brant och stenig – ta bra skor!  
I bäcken lever flodpärlmussla och bäcköring. 

16. Tryssjöberget   
Gagnefs högsta punkt hittar du på Tryss klack. På den andra 
toppen, Erhols klack, finns det ett vindskydd. Tallskog och 
våtmarker med många sällsynta arter möter dig här.

17. Stormyrberget  
Vandra den först lätta stigen genom frodig granskog, men upp 
till branten och utsikten krävs lite mer krafter. Man kan även se 
spår av skogsbränder som gynnar sällsynta arter.

18. Flomyran  
Här kan du vandra på leden och få uppleva myrskogens 
hemligheter. Vad sägs om kjolgranar, spår efter tjädrar och 
hänglavsbeklädda träd?

19. Prästbuan  
I Prästbuan kan du vandra eller åka skidor till raststuga, 
vindskydd eller grillplats – en riktig friluftsupplevelse i en 
härlig vildmark!

20. Gyllbergen     
I Gyllbergens vildmarker kan du både vandra och åka skidor. 
Det finns något för alla – sommar som vinter. Reservatsfolder 
finns.

21. Tansvägga     
Från den höga klippan har man en sagolik utsikt. Bergsväggen 
är utmärkt för klättring, men kom ihåg att följa de restriktioner 
klättringen har.

22. Predikstolen    
Från Predikstolen ser man långt över nejderna. Vid detta 
sydväxtberg trivs ovanliga arter. Vandra eller klättra och 
upptäckt detta spännande område.

23. Långmyran  
Vill du njuta av en av Sveriges maffigaste orkidéer? Då ska du 
åka hit för att få se Guckuskor. Men var försiktig var du sätter 
fötterna. Guckuskor är känsliga för trampande fötter och det 
är förbjudet att plocka dem.

24. Hästbergs klack   
Ett fint utflyktsmål för en fika på bergstoppen en solig  
sommardag. Eller varför inte på våren, när blåsippsmattan 
möter upp i sluttningarna? Här finns det ristningar från 
1600-talet i berghällen.

25. Malingarna     
Uddar, vikar, öar och strandklippor! Här kan du bada, matsäcka 
eller bara vandra omkring och lyssna på storlommen samt 
njuta av mosippa och fjällnejlika.

26. Örjasänget  
Vandra genom området på den gamla fäbodstigen, ta bron över 
den fina lilla Långsundbäcken och ta en paus i kolarkojan. 
27. Skärklacken 
I denna 200-åriga barrskog finns spår efter kolning och 
skogsbränder. Här kan du få syn på tretåig hackspett.

28. Hartjärn   
Några av tallarna i den här skogen, slog rot på 1700-talet! 
Träden får falla där de står, ner på den mossiga marken. Här 
finns en rastkoja där du kan vila benen.
29. Sälsflotten 
Sälsflotten består av flera mindre mossar, med eller utan 
tallskog. Här kan du höra storspovens drill, ljungpiparens pip 
och tofsvipans klagande läte.
30. Tandflytta 
Skog och myr som ligger nära till hands. Myren har ett rikt 
fågelliv och skogen är urskogslik.
31. Vålberget 
Förr slåttrades och betades marken här. Idag  växer asp 
och gran där marken varit öppen. Här trivs både fåglar och 
insekter. Den hotade spillkråkan har synts här. Två smala 
vägar går genom reservatet. De används också för vandring.

32. Knusberget  
Från parkeringen går en vacker stig genom reservatet. 
Bergsbranten stupar 80 meter ner i en lummig barr- och 
lövskog. I branten kan man, om man har tur, få syn på lodjur.

33. Storhälla   
Intill Flosjön, på vandringsavstånd från Dala-Floda, kan du 
sitta på hällen och njuta av utsikten och lugnet.

34. Närsberget  
Ett litet reservat där det finns mycket att se. Artrika skogar, 
skogsbäcken Orslan och hjortron på myrarna. Titta efter 
lavskrika och nattviol!
35. Nybrännberget 
Här är inget iordningställt för besökare. Däremot har naturen 
själv ställt i ordning det, så att många olika svampar, insekter 
och fåglar trivs bra här.
36. Gänsberget 
Här finns en reslig granskog och flera kärr. Kalken som finns 
i marken, har gjort att floran är rik. Guckuskon, till exempel, 
lockar i blomningstid både insekter och besökare.
37. Vändleberget 
Reservatet bildades för arter som vill ha skogsbrand. Spår 
av gamla bränder syns tydligt och 2004 genomfördes en 
naturvårdsbränning för att gynna dessa arter.

38. Skattlösbergs by  
Det här är en gammal finnby, som har anor från 1600-talet. 
Här syns rester från den gamla tiden. Under årens 
lopp har ängar och betesmarker utvecklats till artrika 
samhällen, med prunkande blomsterprakt. Här finns två 
markerade vandringsleder. Längs leden kan du läsa mer om 
sevärdheterna här. Reservatsfolder finns.

39. Hån  
Artrika betesmarker i den gamla Finnbyn Hån. En mycket 
vacker miljö, som kan bli en utmärkt fikaplats. Finnmarksleden 
går genom området. Reservatsfolder finns.
40. Lejberget 
Tänk dig milsvid utsikt över sjöar och skogar! Skogen är 
opåverkad av skogsbruk och artrikedomen stor. Tjäder, orre 
och intressanta lavar och svampar finns det gott om här.

41. Kullerbergen    
På de 552 metrarna över havet får man en fin utsikt över 
omgivningarna. Här finns även en raststuga och en grillplats 
planeras. I södra delen finns en av de finaste granskogarna i 
hela västerbergslagen!

42. Kanaberget 
Från höjderna är vyerna vackra. Ett besök till alla småtjärnar 
är också trevligt. Slå dig ned - lyssna! Kanske får du då höra 
grönbenans joddlande, rullande läte?
43. Nackarberg 
Finnbosättningen Nackarberg består av sedan länge obrukad 
jordbruksmark, barrskogar och ett urskogslikt område med 
stora björkar och aspar. Du kan hitta lunglav och få syn på 
gröngöling. 
44. Lövfallsberget 
Här finns många intressanta arter för den som är 
fågelintresserad. Här häckar sparvuggla, pärluggla och den 
rödlistade tretåiga hackspetten. 
45. Nittenmossen 
På dessa tre välbevarade högmossar och i omgivande sjöar kan 
du få syn på knipa, kricka, vigg, sparvuggla, sångsvan, grönbena, 
ängspiplärka, gulärla och trana.

Välkommen ut till naturreservaten i  
Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, 
Vansbro & Malung-Sälen
Här består naturen främst av stora barrskogar. Men kring 
sjöar och vattendrag breder ett vackert odlingslandskap ut 
sig med lövskogar. Längst upp i Malung-Sälen tar fjällen vid 
och bjuder på utsikter utöver det vanliga.

Särskilt besöksvärda naturreservat visas upp med ett 
fotografi från platsen.

I Dalarna kan du besöka runt 350 naturreservat och tre 
nationalparker. Den här foldern beskriver kort fattat natur-
reservaten i Dalarnas västra  kommuner. 

I fyra delfoldrar berättar vi om alla natur reservat i Dalarna.  
Se indelningen på foldrarna nedan. 

Nya reservat tillkommer hela tiden. En uppdaterad lista och 
mer information om varje reservat hittar du på vår webb: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Mer information
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Producerad av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2020
Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län där inget annat anges. 
Omslagsbild: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kartor: © Länsstyrelsen Dalarna, Bakgrundskarta © Lantmäteriet.
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48. Granön  
För att komma till Granön behöver du båt. Ute på ön möts du av 
en fin gran, tall- och lövskog. 

49. Jätturn    
Besök det lilla reservatet som innehåller mycket! Här kan du 
vandra runt sjön, matsäcka vid kolarkojan och ro över sjön 
in i grottan. I Jätturn finns mäktiga skogar, vackra ängar och 
artrika myrar runt de tre sjöarna Jätturn, Vitturn och Sävsjön. 
Färgfolder finns. Läs vägbeskrivning på webben för att hitta 
hit!

50. Söppenmyren       
Nära till tätorten men ändå en lummig och fridfull plats. 
Vatten, beteshagar, fina promenadstråk och flera rastplatser - 
ett toppenområde för både hundpromenad och familjeutflykt!
51. Gravbergsdalen 
I botten på den långa förkastningssprickan växer ett orört 
granbestånd med många döda träd. 
52. Nedra Oppsveten     
Vackert beläget i en sydsluttning med utsikt över sjön 
Oppsveten och Sjöberget med dess lövrika granskog. 
Reservatsfolderfinns.

53. Malingsbo-Kloten     
Detta är ett stort barrskogsområde med insprängda myrar och 
sjöar. Här finns ett stort utbud av stugbyar, campingplatser, 
kanotvatten och vandringsleder. Området fortsätter in i 
Örebro och Västmanlands län.

54. Slogfallet 
Här växer en granskog med stora aspar. Delar är 
kalkpåverkade, vilket syns på en rik flora. Området ligger nära 
Kopparbo, scouternas lägerverksamhet, där en stig med enkla 
broar har anlagts.
55. Lustigkulle-Rågåstjärn 
Här växer 130-åriga tallar mellan vilka det ringlar 
promenadvänliga stigar fram längs rullstensåsen.
56. Hemshyttan 
Området består av tre delområden med lövträd och många 
olika spännande arter att upptäcka, allt från blåsippor till 
dvärghäxört.
57. Bromsberget 
I denna frodiga lövskog finns ett stort inslag av ädellövträd, 
bland annat hassel. Artrikedomen är stor med ett rikt fågelliv 
men även intressanta växter.

46. Nittälven   
I den annars tysta skogen strömmar älven brusande fram. Följ 
den vackra leden längs älven och genom skogen. Leden är bitvis 
brant och stenig, och vid regn kan den vara hal. Rastplats finns. 
47. Olkosröjningen 
Här finns våtmarker, sumpskogar och fuktiga granskogar. 
Sommaren 2008 var det en skogsbrand norr om reservatet. 
Branden spreds till området och spår efter den syns på träden.

Scanna QR-koden 
för att komma direkt 

till hemsidan.
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i del 458. Skarsåsfjällen       
En riktig urskog, med älgar och ugglor och en fin vandringsled 
upp till toppen. Eller snarare topparna. Du kan välja mellan 
fyra stycken för att få en fantastisk utsikt över stora delar av 
både Sverige och Norge. Ingår i samma folder som nr 62.

59. Hälla      
Hälla ligger efter den första sträckan av Västerdalälven. 
Området är sju kilometer långt och ett 40-tal öar, artrika 
strandbrinkar och skogar ingår. Det här är ett för Sverige 
ovanligt landskap som kallas flätflod. Ingår i samma folder 
som nr 62.
60. Resjövallen 
Skogen här har ofta brunnit och det finns mycket döda träd 
huller om buller. Längs bäcken finns strömstare och forsärla.
61. Högstrand 
I Högstrand finns en stor artrikedom bland både djur och 
växter. Men det är kanske framför allt den ståtliga orkidén 
guckusko som lockar besökare.

62. Norra Transtrandsfjällen       
Området har länge varit ett populärt friluftsområde. Det 
ligger i anslutning till turistanläggningarna i Sälenfjällen. 
Flera sommar-, vinter- och skoterleder går genom området. 
Raststugor, vindskydd och grillplatser finns.  
Reservatsfolder finns.

63. Hundfjället   
På Hundfjällets sydvästra sida har en värdefull skog fått stå 
orörd. Här har naturens egen dramatik skapat ett landskap 
av raviner, blockmark och gamla träd. Vandrings- och 
skidled går genom området, och strax intill reservatet finns 
Skogsäterstugan och Kvillkojan. Ingår i samma folder som nr 
62.

64. Fejmån   
Längs med Fejmån ligger denna vackra talldominerade 
naturskog. I den brandhärjade skogen  har den ovanliga 
rökdansflugan observerats.

65. Vasaloppsspåret   
Reservatet bildades för att säkerställa framtida segrar. 
Efter sträckan finns åtta fäbodar, tre byar, myrmarker och 
skogsmarker.

66. Hösätern 
Här kan du uppleva allt från rena urskogen med den hotade 
mossan nordisk klipptuss, till långt tillbaka kulturpåverkade 
marker runt Hösäterns fäbod.

67. Fenningberget   
Berget är ett väglöst vildmarksområde med höga naturvärden, 
både på dess platå och i de frodiga skogarna. En skoterled går 
genom reservatet och leder dig förbi vindskyddet vid Morsjön.
68. Sörbäcken 
Här växer en gammal artrik granskog, med mycket höga 
värden, både i form av natur och kultur. Närheten till Lima, att 
området ligger bra till vid riksvägen och att det finns mycket 
stigar gör att området är lätt att komma ut i.
69. Örsjöberget 
Fäboden Vålberget ligger norr om reservatet och därifrån går 
en vandringsled förbi reservatet. Från bergets topp har man en 
fin utsikt över sjön och de omgivande skogarna.
70. Stora Almsjön 
Återkommande bränder och mycket döda träd ger stor 
biologisk mångfald, framför allt för vedsvamparna.

71. Tandövala    
Detta är kanske Sveriges sydligaste fjäll! Ett höglänt område 
där växligheten är artfattig, men rikt på upplevelser. Här finns 
leder, rastplatser och en övernattningsstuga. 
72. Länsmansberget 
I detta lilla naturskogsområde finns många sällsynta växter 
och djur. Här kan du vandra i ett orört och tyst skogsområde.

73. Östra Almberget     
Reservatet omfattar topplatån och de omgivande 
sluttningarna och består av variationsrik naturskog. Från 
bilvägen i norr finns en stig upp på bergets topp.
74. Gärdån 
I denna skog med gammal tall och gran finns det gott om 
sällsynta arter. Det beror på den rika tillgången på döda träd 
och frodiga raviner och bäckstråk. Genom området går en 
vandringsled mot Tandö-Råberget.

75. Beriskölberget   
På toppen av berget, omgivet av myrar och dalgångar med 
bördiga sluttningsgranskogar finns ett utsiktstorn och 
ett vindskydd. Här har man fin utsikt över ett storslaget 
vildmarksområde.

76. Lybergsgnupen     
Milsvid utsikt, hisnande branter och ett fint vindskydd med 
eldstad — det är belöningen efter att ha kämpat sig upp på 
Lybergsgnupen. Förutom utsikten finns här en värdefull 
naturskog med sällsynta arter. Reservatsfolder finns.
77. Åsberget-Åsklitten 
Denna månghundraåriga tallskog har varit med om flera 
bränder. Träden är mellan 100 och 200 år, men en del så 
mycket som 300 år gamla.

78. Öjsberget  
Från bergets topp har man en fin utsikt över sjön och de 
omgivande urskogsliknande skogarna. Bergets värmehållande 
egenskaper hyser en så kallad sydväxtbergsflora.
79. Bötåberget 
I detta tvådelade reservat har branden härjat. Därför trivs här 
bland annat arter som kräver brand för sin överlevnad.  
Du kan även hitta läderlappslav, blågrå svartspik, knärot och 
nattviol här.

80. Lödersjön  
I detta gränsområde mellan kommunerna finns en blandning 
av skogar och myrar med inslag av tjärnar och vattendrag. 
Ett paradis för fåglar som lockar hit ljungpipare, gulärla, blå 
kärrhök med flera.

81. Klamberget 
Blott 50 meter över det omgivande landskapet reser sig 
Klamberget. Här finns en värdefull naturskog och myrmark 
med olika djur och växter. En gammal färdväg, Brovägen, 
går genom området. Den startar i Jägra och går fram till sjön 
Åskaken på gränsen till Värmland.

82. Eggarna  
Genom området löper den geologiskt intressanta 
Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt 
området Eggarna. Det tätortsnära området har flera stigar.

83. Utsjöslogarna 
Här växer en urskogsliknande barrskog med höga 
naturvärden, som har skapats av återkommande bränder. 
Den vackra Rotån passerar genom området, men ingår inte i 
reservatet.
84. Lämåsen 
Lämåsen ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del 
av Äppelboåsen, som är en rullstensås.
85. Holkberget 
De hängande lavarnas rike, kan man kalla denna skog. Ljusa 
gläntor och frisk luft gynnar hänglavarna. Garnlaven är 
grågrön medan violettgrå tagellav själv talar om hur den ser ut.

86. Snöttuberget 
Denna så kallade lövbränna, uppkom efter en skogsbrand 
som rasade i trakten 1914. Det var blixten som tände branden. 
Längs bergfoten rinner den lilla fina Öratjärnsbäcken.
87. Marsjöberget 
Denna tallskog har växt upp efter en brand. Det har brunnit 
ofta här. I en stubbe har man hittat spår efter sju bränder!
88. Tönderberget 
Här finns gamla träd, ovanliga arter och spår efter gamla 
skogsbränder. Träden och den rikliga mängden död ved, 
skapar viktiga livsmiljöer åt många skyddsvärda arter.

89. Gönan    
Detta är ett av länets få orörda vattendrag där både 
flodpärlmussla och öring finns. Gönan har inte påverkats av 
vattenkraft eller utsatts för större ingrepp, vilket är unikt.

90. Nåskilen 
Detta är ett kuperat område med ryggar, myrstråk och en djupt 
rinnande bäck. Här växer gamla tallar och granar, men även 
mycket lövträd. Det finns spår av tidigare skogsbränder och 
nya naturvårdsbränningar har genomförts.

91. Hästingsflotten       
Detta vidsträckta myrområde är skyddat tack vare att det är 
opåverkat av dikning. Själva ”flotten”, är det inte lätt att vandra 
på. Däremot finns en vandringsled på Hästingsåsen, varifrån 
man har fin utsikt över myren.
92. Rostberget 
I sluttningen växer en tät granskog. Här frodas mossor, 
blommor och ormbunkar. Mjuk björnmossa, om våren 
blåsippor och en och annan fridlyst orkidé finns. Den ståtliga 
nattviolen doftar gott på natten.
93. Kusmyran 
Här finns mycket döda och döende, stående och omkullfallna 
träd. Dessa gillas av sällsynta insekter, bland annat den stora 
skalbaggen större flatbagge.
94. Sälsflotten 
Sälsflotten består av flera mindre mossar, med eller utan 
tallskog. Här kan du höra storspovens drillande, ljungpiparens 
pip och tofsvipans klagande läte om du kommer för nära den.

95. Birtjärnsberget 
Ett Eldorado för insekter! Här finns det döda träd i alla stadier 
– allt en vedlevande insekt kan begära. Insektsfaunan hör 
faktiskt till den mest intressanta i landet.
96. Tjärnberget 
Skogen på Tjärnberget har mycket att berätta. Genom 
historien har området påverkats av både skogsbränder och av 
äldre skogsbruk, så som kolning.
97. Sälsklinten 
Högvuxen granskog på näringsrik och av vatten översilad 
mark ger sumpiga stråk och småkärr. Fläckar med 
hällmarkstallskog finns också. Vissa av tallarna är upp mot 
250 år gamla.

98. Vargåsen   
Skogen i det här området skiftar mellan de högre höjderna 
och sänkorna. Högt växer en risig tallskog, längre ned i de 
blötare sänkorna finns granskog. Däremellan växer en frodig 
blandskog.

99. Ametistsjön Ärten  
Området kring sjön Ärten är känd för sina fynd av 
halvädelstenen ametist. Men för att inte områdets värde ska 
förloras är det förbjudet att ta med sig stenar därifrån.
100. Lakoberget 
Området har en gammal barrblandskog med höga 
naturvärden. Här kan man hitta den fina orkidén nattviol och 
vandra längs det strida vattendraget Vesnittsbäcken.
101. Lållansberget 
Här växer en frodig granskog med värdefulla arter. Längs 
Lållansbergsbäcken kan du vandra i den mjuka mossan och 
plocka blåbär. Kanske får du syn på den ovanliga blåtryffeln?
102. Gransjöberget 
Besök en riktig fin naturskog och få samtidigt en fin utsikt från 
den 552 meter höga toppen!

Björn, varg, järv, lo & kungsörn

Dalarna är ett av få län i Sverige som har fasta stammar av 
björn, varg, järv, lo och kungsörn. 

Björnen är det största och vanligaste rovdjuret och finns 
spritt i hela länet, men framförallt i de centrala och 
nordöstra delarna. Vid den senaste inventeringen 2017 
uppskattades antalet till cirka 360 björnar. 

Av de stora rovdjuren är det bara vargen som lever i flock. 
Ensamma vargar förekommer sporadiskt över hela länet, 
men de fasta reviren med flockar finns i de östra och 
södra delarna av länet. Endast ett revir ligger helt inom 
Dalarna, övriga delas med angränsande län. Antalet vargar 
i Dalarna är cirka 35 stycken. 

Järvar har funnits länge i fjällen i Dalarna, men de har 
varit mycket ovanliga. På senare år har antalet järvar ökat 
och spritt sig i länet. Sommaren 2017 konstaterades den 
sydligaste järvkullen i Skandinavien, i skogarna mellan 
Vansbro och Ludvika. Järven är lite av en doldis för många. 
Den ser ut som en blandning mellan grävling och mård och 
klättrar alldeles utmärkt i träd! 

Lo är Sveriges enda vilda kattdjur. Den förekommer i 
hela Dalarna, men framförallt i de södra delarna av länet. 
Vid den senaste inventeringen 2018 konstaterades sju 
familjegrupper, vilket motsvarar cirka 35 lo.

Kungsörnen är den näst största rovfågeln i Sverige. 
Med sina två meter mellan vingspetsarna är den en 
imponerande syn när den seglar fram genom lufthavet.  
Ett kungsörnspar håller ihop hela livet och bygger sina bon 
i gamla, grova tallar. I Dalarna finns cirka 38 kungsörnspar 
och de lever framförallt i norra och mellersta Dalarnas 
skogsområden.

Fågelrika myrmarker

När våren kommer sjuder Dalarnas myrmarker av fågelliv. 
Från vinterkvarteren i Europa och Afrika anländer 
långväga gäster som storspov, gluttsnäppa, brushane, 
gulärla, ljungpipare och trana. Det bubblar, piper, visslar 
och sjunger om myrmarkerna när ägg ska ruvas och ungar 
födas upp. Tjärnarnas blanka vattenytor krusas av knipor, 
gäss, sångsvanar och smålom. 

Det är myrmarkernas rikedom av insekter, växter, bär och 
grodor som gör dem till livsviktiga miljöer där fåglarna kan 
hitta föda och skydd.

Fina fågelmyrar hittar du i naturreservaten: 
Sälsflotten (28), Tandflytta (29), Nittenmossen (43), 
Olkosröjningen (45), Lödersjön (77) och Hästingsflotten 
(88)

Ramsar är en internationell konvention för skydd av 
särskilt värdefulla våtmarker för fågellivet. I Dalarna 
finns tre områden utpekade: Storkölen i Drevfjällens 
naturreservat, Koppångens naturreservat och Hovran med 
naturreservaten Kloster, Lilla Älvgången, Stadssjön och 
Stackharen. Reservaten finns att läsa om i del 1, 2 och 4.
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Allemansrätten
Är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Men med 
rätten följer krav på hänsyn och varsamhet. Ledordet för 
allemansrätten är ”inte störa – inte förstöra”. Läs mer på 
www.allemansratten.se

Terrängkörning
Det är förbjudet att köra med motordrivna fordon på 
barmark. Det gäller även markägaren. Terräng är i 
stort sett all naturmark, även stigar, motionsspår och 
vandringsleder. Läs mer på:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/terrangkorning

Föreskrifter i naturreservaten
I alla naturreservat finns regler, anpassade för just det 
området, till exempel kan det vara förbud mot att tälta 
och  göra upp eld. Läs på skylten vid varje reservat vad som 
gäller just där. Utöver dessa, gäller alltid allemans rätten 
och terrängkörningslagen.

Tänk på detta vid besök i reservaten
Många områden är inte tillgänglighetsanpassade. På 
webben kan du se vilka som har anpassade leder, fågeltorn 
eller toaletter. Tänk även på att avlägsna reservat kan 
sakna mobiltäckning. Skogsbilvägarna dit kan vara 
privata och alltså bommade delar av året, eller oplogade på 
vintern.

Kommunalt förvaltade, 
vid frågor vänd er till kommunen.
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