
NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

VÅCKELBERGET

VÄLKOMMEN TILL VÅCKELBERGET!
För att skydda naturen i reservatet har följande regler 
tagits fram för besökarna:

Det är inte tillåtet att:

• göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål
• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna 

– träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, 
svampar eller lavar.

• fånga eller insamla djur
• plantera för området främmande växt- eller djurarter
• köra med motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall 

gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning.
• göra upp eld
• bergsklättra

Mer information
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. 
Nätverket skapades för att hejda utrotningen av arter och 
förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I Sverige samord-
nar Naturvårdsverket arbetet med Natura 2000.  
Länsstyrelserna gör den lokala insatsen.  
Mer information: www.naturvardsverket.se  
och www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000.

UTSIKT OCH TROLLSKOG
Vid Våckelbergets fot växer ovanliga träd och växter i en 
lummig lund kallad Trollträdgården. Härifrån tar du trap-
porna som leder upp till platån. Från den branta klippan 
högst upp på Våckelberget ser du milsvida omkring över 
sjön Balungen och stora delar av norra Falu kommun. 

VÄGBESKRIVNING 
Reservatet ligger nära väg 50 i Balungstrand, norr om  
Enviken i Falu kommun. Cirka 400 meter norr om såg- 
verket  ligger parkeringen på vänster sida om man kommer 
från Falun. Stigen upp till bergstoppen är cirka 1 kilometer.

Kungsljus
Verbascum thapsus

Blåsippa
Anemone hepatica
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1  Från parkeringen följer du en markerad stig mot Troll-
trädgården och bergstoppen. Flera fångstgropar ligger i 
närheten. De användes redan under stenåldern för att jaga 
till exempel älg. 

2  Längs stigen finns många spår efter äldre tiders bruk. 
Där stigen upp till platån korsar reservatsgränsen finns en 
gammal tjärdal som använts för att tillverka trätjära. 

3  Uppe på platån får du milsvid utsikt över stora delar av 
norra Falu kommun. Karaktären på Våckelbergets mäktiga 
rasbrant tyder på att den till stor del skapats av frostspräng-
ning. Under våren och sommaren kan du få se rovfåglar 
glidflyga över berget. Men under 1 april – 31 juli bör du inte 
vistas vid branten, då fåglarna lätt kan bli störda. Det gäller 
även nedanför branten.

4  I Trollträdgården är växtligheten lummig och frodig. De 
branta berghällarna behåller solvärmen och vattnet som 
sipprar ner längs klippväggen ger näring åt växterna. De 
gynnsamma förhållandena ger inte bara de sydliga arterna 
en plats att växa på, här finns också ovanliga lokala arter 
som har höga krav på livsmiljö. Exempel är norrlandsviol, 
kungsljus, blåsippa, trolldruva, liten fetknopp och berg-
glim. Här finns också flygande rariteter, som till exempel 
strandängsflyet och den violetta guldvingen. 

5  Passa på att ta ett dopp i Balungen innan du far hem igen.

VÅCKELBERGET

Stora delar av skogen brann 1871 
och gamla, kolade stubbar vittnar 
om eldens framfart.

Vid Trollträdgården syns vatten 
som sipprar längs klippväggen.

FAKTA: SYDVÄXTBERG

Våckelberget är ett av Dalarnas 
typiska sydväxtberg. Ett syd-
växtberg är ett berg som har en 
sida som vetter mot söder, öster 
eller väster. De soluppvärmda 
branta berghällarna bibehåller 
värmen. Det ger ett gynnsamt 
lokalklimat speciellt på hösten 
och våren. I rasbranten växer de 
typiska sydväxtarterna: lind, lönn, 
hassel, myskmadra, getrams och 
vårärt.
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