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VÄLKOMMEN TILL BJÖRNÅN OCH
LÅNGNÄSUDDEN

Markerna i reservaten är 
magra och torra, här växer mest 
tall och blåbärsris. Skogarna 
har inte huggits i någon större 
utsträckning. Enstaka stubbar 
vittnar om att folk i äldre tider 
hämtat sin ved här. Men det är 
allt. Skogarna växer för långsamt 
och marken är för blockig för att 
skogsbruk ska löna sig. Därför är 
skogarna också mycket gamla, en 
del tallar är äldre än 500 år!

Flera skogsbränder har gått fram 
här, det kan du se på tallarna. På 
stammarna finns spår, brandljud, 
efter elden. De ser ut som avlånga 
fördjupningar i barken. Förr har 

det brunnit ofta i våra skogar, 
det är en naturlig del av skogarnas 
livscykel. Många olika insekter, 
växter och svampar är helt bero-
ende av att skogen brinner med 
jämna mellanrum. 

Idag har vi en effektiv brandbe-
kämpning och brandpräglade sko-
gar som dessa är ovanliga. För att 
det fortsatt ska finnas bränd skog 
i området genomfördes en natur-
vårdsbränning  sommaren 2013 i 
Långnäsudden.

Längs Björnån är det fuktigare. 
Där trivs granar och lövträd bätt-
re. Här växer också en farlighet, 
en växt som heter sprängört. 

Den är en av våra allra 
giftigaste växter och 
hela plantan är giftig 
för människor och djur. 
Årligen rapporteras 
dödsfall hos kor, hästar 
och får som betat av 
växten. 

Vandrar du längs med 
ån i juli och augusti 
kan du få se den 
ovanliga och vackra 
sjöranunkeln. Med sina 
stora gula blommor 
liknar den ingen 
annan växt och är lätt 
att känna igen.

Grannar med varandra ligger Björnån och Långnäsudden. Två fina naturreservat vars gamla 
tallskogar och öppna myrmarker har skyddats för framtiden. Det är riktigt blockigt på sina 
ställen och svårt att gå. Men runt den lilla skogstjärnen i Björnåns naturreservat finns en 
vältrampad stig. Välkommen ut!

Inom Björnåns naturreservat är det inte tillåtet att:
• skada mark eller geologiska naturföremål,
• skada växande eller döda - stående eller omkull fallna - 

träd och buskar, 
• plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och 

vedsvampar,
• elda annat än på anvisad plats,
• inplantera för området främmande växt- eller djurart,
• framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag gäller i 

samband med räddningsverksamhet, jakt och renskötsel,
• störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet 

uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
• medföra okopplad hund. 

Inom Långnäsuddens naturreservat är det inte tillåtet att:
• skada växande eller döda – stående eller omkull fallna – träd, 

stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst 
liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp 
eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar 

eller samla in djur, till exempel insekter, 
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra 

större eller återkommande organiserade arrangemang.

§
Björnåns naturreservat bildades 1996 och är 58 
hektar stort. Naturreservatet ingår också i Natura 
2000, det Europeiska nätverket för skyddad natur. 

Långnäsuddens naturreservat bildades 2011 och 
är 89 hektar stort. Naturreservatet är en del av 
den statliga skogsöverenskommelsen.
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan 
Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var 
att långsiktigt skydda cirka 70 000 hektar 
skog i Sverige på Sveaskogs marker som är 
naturvårdsintressanta. Långnäsudden är ett av 
de 52 områden i Dalarna som skyddats i denna 
överenskommelse.

Båda naturreservaten ligger i Älvdalens kommun 
och förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna.
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FAKTA SPRÄNGÖRT - CICUTA VIROSA
Sprängört är en av våra allra giftigaste växter, på grund av sitt innehåll av cicutoxin och cicutol som 
har en starkt giftig effekt. Hela plantan är giftig, men i synnerhet roten, nedre delen av stammen och 
unga skott är särskilt giftiga. Giftverkan minskar ej vid torkning.

Hästar dör av cirka 500 gram torra växtdelar, nötkreatur dör av 200 gram färska växtdelar, till exempel 
två till tre jordstammar, och ännu mindre mängd orsakar dödsfall hos får. Nötkreatur förgiftas inte säl-
lan av sprängört då de kan ha viss förkärlek för växten, särskilt tidigt på våren. Förgiftning kan inträffa 
i samband med dikning eller annan markberedning, då roten grävs upp och exponeras för djuren. 

Cicutoxin framkallar häftiga epilepsiliknande kramper, konvulsioner, inkoordination, ökad salivering, 
uppsvälld buk, vindögdhet, andningssvårigheter, eventuell tandgnissling, ibland förstoppning. 
Plötslig död inom 15 minuter efter konsumtion.

Artnamnet virosa kommer av latinets virosus som betyder giftig. 
Källa: SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturhistoriska riksmuseet - Den virtuella floran.

Scanna QR-koden för mer 
information om respektive 
naturreservat.
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