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Eksjöberget
786 m.ö.h

Eksjön

VISSTE DU ATT

Här är du

Hälften av björnens årliga energiintag
kommer normalt från bär. Därefter
kommer myror och älg med cirka 2025% vardera. Några amerikanska forskare
ertappade en brunbjörn med att sätta i
sig 184 000 blåbär på en dag!
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Reservatsgräns
Långtjärnen

Nysäterns
naturreservat

Björnen sover hela vintern utan att varken
äta, dricka, kissa eller bajsa.
För att klara det sker flera förändringar
i björnens kropp. Bland annat sjunker
kroppstemperaturen från 38°C till cirka
34°C och antalet hjärtslag sjunker från 40
till 10 slag/minut.

Eksjöbergets
naturreservat
Nysätern

Brunbjörn - Ursus arctos

Björnåsens
naturreservat

Mellre
Fulusjön

Nysäteråsen
759 m.ö.h

Vatten

VÄLKOMMEN TILL BJÖRNÅSEN

Vägar

Högt över havet ligger Björnåsens skogar och vidsträckta myrar. Naturen är märkt och präglad
av bistra vintrar och flera skogsbränder. Här råder stillhet och tystnad.
En riktig vildmarksupplevelse väntar på dig!
Björnåsen ligger 800 meter över
havet. Det höga läget gör klimatet
hårt och bistert. Elden har också
härjat i området många gånger.
Därför är skogarna glesa och här
växer mest tall. Men på de högre
höjderna, varderna som de kallas,
växer fjällbjörksliknade björkar.
En vard är ett slags gränsland. Ett
trädlöst berg som ändå inte är ett
fjäll. Tidigare var de helt kala, men
med det varmare klimatet som
råder nu, så har de börja växa igen
med skog.
De vidsträckta myrmarkerna
genomkorsas av små bäckar och
tjärnar. Skogarna, myrarna och
de många småvattnen bildar en
vacker mosaik som sätter prägel på
området.

Berggrunden är av dalasandsten.
Den bildades för cirka 1,4 miljarder
år sedan i ett forntida hav. Det är
en märklig tanke, när man blickar
ut över skogarna och myrarna, att
man står på en gammal havsbotten.
På några ställen växer sälg
och asp och markerna är mer
blomrika. Det är berggrunden
som påverkar vad som växer. Här
finns en annan bergart som heter
diabas. Den bildades i samband
med vulkanutbrott för cirka 900
miljoner år sedan och trängde då
upp genom sandstenen.
Du kan se spår efter äldre tiders
skogshuggare. Stubbarna efter de
grova tallar som en gång växte här
syns fortfarande. De höggs i slutet
av 1800-talet men sedan dess har

skogarna lämnats i fred.
Orörda skogar som dessa är
livsviktiga miljöer för många olika
djur, växter, svampar, lavar och
mossor.
I Björnåsen kan du få se den vackra
och ovanliga varglaven. Den växer
på gamla, döda och solbelysta tallar.
Alldeles gulgrön lyser den mot de
silverfärgade gamla tallarna.
En av vildmarkens största
invånare trivs också i Björnåsens
skogar. Kanske reservatsnamnet
ger dig en ledtråd vem det är?
Björnar hör utmärkt och upptäcker
dig långt innan du är i närheten
av dem. Skulle ni mot förmodan
mötas, ska du lugnt backa och välja
en annan väg.
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Syftet med naturreservatet är att bevara den
naturskogsartade skogen och andra ingående naturtyper
med höga naturvärden för fri utveckling. Landskapets
orörda karaktär och förekommande ekosystem ska
bevaras genom naturliga processer. Förekomster av
rödlistade arter ska bevaras i livskraftiga bestånd.
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. Björnåsen är
ett av de 52 områden i Dalarna som skyddats i denna
överenskommelse.
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna.

FAKTA OM BJÖRNÅSEN

Stig

Slötjärnbustan
Slötjärnen

Inom Björnåsens naturreservat är det inte
tillåtet att:
•

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.

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.

Bildades: 2011
Storlek: 758 hektar
Kommun: Älvdalen

MER INFORMATION
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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Scanna QR-koderna
för mer information om
Björnåsens naturreservat
och om brunbjörnar.

