
VÄLKOMMEN TILL SÄLSFLOTTEN

Sälsflottens naturreservat är en mäktig mosaik.  
Våta myrar, välvda mossar och myrsjöar, myrholmar, 
skogsklädda bergsryggar och bäckar. Mot norr är  
sikten fri, helt utan träd. I söder växer krokiga 
myrtallar i det våta. I myren bildas flarkar. Det är 
vattenfyllda fördjupningar mellan strängar av torv. 
De är vanliga i norra Sverige, ofta på sluttande 
våtmark. Kring ljungens rosa blommor på de torrare 
partierna fladdrar blåvingar på tunna vingar under 
sensommaren.

GAMLA FÄBODAR OCH MYRENS GULD
Förr hämtades torv ute på myrmarkerna. Folket i by-
arna runt Sälsflotten använde torven som strö i sina 
djurstallar. När försommaren kom leddes kor och 
getter över myrmarkerna. Då flyttade folk och fä från 
byarna ut till sommarbetet vid Hjulbäcksbodarna 
och Borgbodarna. Kossornas tramp över myrmarken 
har sedan länge upphört. Idag lockar det gula guldet, 
hjortronen, ut folket på myrmarkerna istället.

Dra på dig stövlarna och kliv ut i myrens storslagna rike. På försommaren sjuder den vid-
sträckta våtmarken av fågelliv. Storspovens vemodiga drillar ljuder i luftrummet. Grönbena 
och ljungpipare hörs ropa på håll. 

TORRAKOR OCH LÅGOR

I gammelskogen som omger de blöta myrarna får 
träden växa och dö i fred. Förutom spår av tidigare 
bränder är det gott om döda träd, något som annars 
är en bristvara i våra skogar idag. Stående och liggande 
döda träd, torrakor och lågor, ger livsrum till otaliga 
mängder mossor, insekter, lavar och svampar.

Ljungpipare (Pluvialis apricaria).Storspov (Numenius arquata) – en mästare på vemodig drill.

Inom fjärilsgruppen blåvingar finns många olika storlekar och färger.

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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Syftet med naturreservatet är: 

• att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer genom 
att skydda Sälsflottens vidsträckta och föga påverkade myrkom-
plex med mossar, kärr och skog samt därtill hörande arter.

• att tillgodose behovet av vidsträckta myrlandskap för friluftslivet.

FAKTA OM SÄLSFLOTTEN
Bildades: 2016
Storlek: 530 hektar 
Kommun: Vansbro och Gagnef
Läge: Mellan Björbo och Nås, söder om Västerdalälven

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

svampar eller samla in djur (till exempel insekter).
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