
Området hör till Dalarnas Finnmark. Det är be-
nämningen på de ofta otillgängliga, skogbevuxna 
områden som befolkades av skogsfinnar från östra 
Finland i början av 1600-talet. Svenska staten ville 
ha skatteinkomster och erbjöd mark om marken 
odlades. 

Lållansbergets namn stammar från det finska ordet 
Lohilampimäki. Lohilampi betyder laxtjärn och mäki 
betyder backe, men översätts ofta med berg i orts-
namn. Lohilampimäki blir då Laxtjärnsberget. Det 
anses att finskan i de här trakterna hade upphört 
att fungera som ett levande språk redan under den 
första hälften av 1800-talet, och bergets namn om-
vandlades så småningom till Lållansberget.5  Längst ner i sluttningen i områdets 

östra del rinner Vesnittbäcken. Den är en 
oftast liten skogsbäck. Men den kan ha 
höga flöden vid snösmältningen, eftersom 
den avvattnar ett stort område. Kring  
Vesnittbäcken finns en liten våtmark som 
då och då svämmas över.
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1   På toppen av Lållansberget växer 
en vacker hällmarkstallskog. Nedan-
för toppen övergår skogen från tallskog 
till granskog. Här finns gamla grova gra-
nar och många döda träd. På och i de döda 
träden lever många ovanliga insekter och 
vedsvampar. 
2  I botten på dalgången finns en bäck 

som kallas Lållansbergsbäcken. Här finns 
en matta av mjuka och frodiga mossor 
och gott om blåbärsris. Här finns också 
arter med vackra namn – vågig sidenmossa,  
skuggblåslav och gammelgranlav. I dalgång-
en är även den mycket sällsynta blåtry�eln 
funnen.

FAKTA OM LÅLLANSBERGET-LAKOBERGET
Reservaten har avsatts främst med tanke på att bevara den 
naturskogsartade skogen och våtmarkerna i området. 

Bildades: 2015
Storlek: 129 hektar (Lållansberget), 54 hektar (Lakoberget)
Kommun: Vansbro
Läge: Reservaten ligger drygt 3 mil söder om Vansbro tätort.

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

På Lållansberget växer 
en frodig granskog med 
många värdefulla arter. 
Längs Lållansbergsbäcken 
kan du vandra i den mjuka 
mossan och plocka blåbär. 

Lakoberget har en gammal 
barrblandskog med höga 
naturvärden. I en av de 
mindre våtmarkerna,
i södra delen av området 
kan du hitta den fina 
orkidén nattviol.

VÄLKOMMEN TILL  
LÅLLANSBERGET-LAKOBERGET

 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 i terrängen på barmark
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att: 
•  gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande 

svampar eller samla in djur (tex insekter).

§

N

3  Det finns en stig som går genom sydös-
tra delen av naturreservatet. Stigen börjar 
vid Fjällrämmen i Värmlands län, cirka en 
mil söder om naturreservatet och fortsät-
ter sedan vidare norrut. Den är väl upp-
trampad och är används därför troligen 
rätt ofta fortfarande.
4  På ostsluttningen av Lakoberget växer 

blandad skog. Här finns tall på de torrare 
partierna och gran i sluttningarna.  
Träden är gamla, kring 150 år, men flera är 
äldre än så. I en av de mindre våtmarkerna, 
i södra delen av området, finns orkidén natt-
viol. Det är en vitblommande orkidé med 
väldoftande blommor.

Nattviol (Platanthera bifolia) En högvuxen blomma med 
vita småblommor på ett ax. Blomman doftar starkare på 
natten och lockar till sig nattflyn.

 

Blåtry¢el är en hotad svamp 
som endast hittats på ett  
50-tal platser i Sverige. Den  
växer på något rikare mark  
i granskogar med rörligt 
markvatten eller i anslutning 
till källor och bäckar. Den 
hittas under mossan men 
inte nere i jorden. Blåtry¢el 
blir blå först när den kommer 
upp i luften.

I botten på dalgången där Lållansbergsbäcken rinner 
finns en matta av mjuka och frodiga mossor och gott 
om blåbärsris.

På toppen av Lållansberget växer en vacker  
hällmarkstallskog.
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Lållansberget Lakoberget

Scanna QR-koden för mer
information om respektive
naturreservat.

WWW.LANSSTYRELSEN.SE/DALARNA/NATURRESERVAT




