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Välkommen att ströva omkring i det
promenadvänliga naturreservatet
Flygsandfältet vid Dammsjön.
Gå längs åsarna eller följ någon av
de många stigarna. Området är ett bra
exempel på flygsanddyner.
Dynerna är till övervägande del
täckta av en gles och torr tallskog som
kallas hedtallskog.

Mosippa
Pulsatilla vernalis

Den sällsynta växten
mosippa trivs på torra och
sandiga marker med ljung
och tall. Mosipan drabbas
hårt av igenväxning och har
gått tillbaka i hela landet.
OBS! Växten är fridlyst

Säftadammen

Myrlejon
Myrlejonet är myrlejonsländans
larv. Om du ser mystiska
små gropar i sanden är det
förmodligen myrlejonets
fångstgropar. Längst ned i
gropen sitter myrlejonet och
sprätter sand på myror. Ramlar
en myra ned så fångas den
av myrlejonets starka käkar.
Lunchen serverad!

Unik geologi

Dammsjön
0

Naturreservat bildades 1980 och är 89
hektar stort. Området är skyddat för att
bevara flygsanddynerna med dess typiska
växt- och djurliv. Naturreservatet förvaltas av
Länsstyrelsen.
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Flygsanddynerna bildades då
inlandsisen smälte bort för cirka 9 000
år sedan. Då var landytan täckt av
vatten och stora isälvar spolade ut
mängder med sand som avsatte sig på
bottnen. När landytan med tiden höjdes
och vattnet sjönk undan kunde vinden
forma sanden till de dyner vi ser i dag.
Flygsand finns på många ställen i
vårt land. Morafältet är Skandinaviens
största sandfält. Andra platser är t.ex.
Brattforsheden i Värmland och Gotska
Sandön.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

§

● skada växande eller döda träd och buskar,
gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar,
● framföra motordrivet fordon i terrängen.

www.lansstyrelsen.se/dalarna
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Flygsanddynerna har ett gynnsamt
mikroklimat och skapar en speciell
flora och fauna. Här finns bland
annat den centimeterlånga insekten
myrlejonslända.
Under tallarna breder täta mattor av
ljung, lingon, renlav och bägarlavar ut
sig. I reservatet växer även sparsamt
med mosippa, tallört och plattlummer.
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Speciell flora och fauna

