
Hovran 
med Lilla Älvgången, Kloster,
Stackharen och Stadssjön. 

NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN



Hovranområdet är sedan lång tid 
tillbaka känt som en av Mellan-
sveriges viktigaste rastlokaler för 
fåglar. Landskapet är omväxlande 
och bär många spår från svunna ti-
der. Här breder öppna blommande 
ängsmarker och lövrika skogar ut 
sig i en vacker blandning.  

Vår och höst kan du se tusentals 
tranor, sångsvanar, änder, gäss, vadare 
och olika småfåglar samlas här på väg 
till eller från sina häckningsplatser 
i norr. Det är ett mäktigt skådespel 
som går långt tillbaka i tiden. 

Hovranområdet är 4750 hektar stort 
och omfattar älvsträckan från strax 
söder om Hedemora upp till sjön

Välkommen till Hovran och några av Dalarnas �naste fågellokaler

Havsörn Haliaeetus albicilla
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unnar Stenberg

Havsörn häckar åter i området sedan några år tillbaka.



Amungen samt Hovran, Trollbosjön, 
Flinssjön och Svinssjön.  

Inom området �nns naturreservaten 
Kloster, Lilla Älvgången, Stadssjön och 
Stackharen. Gemensamt för de fyra 
naturreservaten är att de sedan länge 
brukats av människan och påverkats av 
älvens översvämningar.  

Älvens årliga översvämningar har 
gjort markerna och skogarna närings-
rika. Sand och grus som transporteras 
med vattnet avlagras på nya ställen 
så stränderna och öarna är i ständig 
förändring.

Strandängarna har varit viktiga för 
traktens bönder. Här har de hämtat 
vinterfoder åt sina djur. Markerna har 
slagits med lie och skapat ett öppet
landskap med blommor och �ärilar. 

De lövrika skogarna med asp, sälg, al, 
björk och gamla döda träd är livsviktiga 
miljöer för många olika lavar, svampar, 
insekter och småfåglar. 

Grågås Anser anser

Foto: M
ostphotos/Fredric Abbetoft

Foto: Länsstyrelsen Dalarna/Fredrik Lundin
Utsikt från fågeltornet vid Lilla Älvgången. Till vänster syns Hällagrundet, rakt fram Stackharen och till höger Brunnaön.
Bilden är tagen innan röjningarna av salixodlingarna på Hällagrundet.



Kloster
Där Klosterån mynnar i Flinesjöns 
sydvästra ände breder vidsträckta 
strandängar och lummiga lövsko-
gar ut sig. Att välkomna våren vid 
Kloster är en upplevelse. Lövskogarna 
är bäddade med tjocka täcken av 
vitsippor. Från strandängarna hörs 
en konsert av hundratals gäss och 
sångsvanar som just anlänt från sina 
vinterkvarter. Reservatets många 
gamla och murkna aspar gör också 
att mångfalden av lavar, skalbaggar 
och vedsvampar är ovanligt stor.

Fågellivet är som intensivast under 
�yttningstider vår och höst, då de 
öppna strandängarna besöks av stora 
�ockar med änder, gäss och vadare. 
De öppna markerna är ett resultat 
av äldre tiders brukande. Här har 
bönder från närbelägna byar skör-
dat vinterfoder till sina djur. Den 
återkommande slåttern, då man slog 
gräset med lie som sedan torkades 
till hö, skapade en ängsmark med 
många olika slags blommor, �ärilar 
och insekter. Runt 1940 upphörde 
slåttern och det orsakade att ängarna 
sakta men säkert började växa igen. 
På senare år har markerna restaure-
rats och betas nu av kor för att hållas 
öppna.

Skogen i reservatet är rik på asp – 
gamla och grova, inte sällan döda och 
omkullfallna. Aspen erbjuder livsrum 
och föda åt en mängd växter och 
djur, både som levande och som död. 
En förklaring till artrikedomen är att 
aspen som gammal lätt blir murken 
och ihålig, till glädje för många fåglar Asp�äril Limenitis populi

Foto: M
ostphotos/Torbjörn Sw

enelius

Klosterån med strandängarna hålls öppna genom bete med kor. Foto: Länsstyrelsen Dalarna/Fredrik Lundin



och insekter. I naturreservatet har hela 
sex olika hackspettsarter påträfats. 
Ugglor, olika småfåglar, stare och 
skogsduva drar nytta av de många bo-
hålen hackspettarna lämnar efter sig.

På asparna lever många sällsynta 
lavar, tack vare regelbundna över-
svämningar och den höga och jämna 
luftfuktigheten. Här �nns exempelvis 
en av världens rikaste förekomster av 
den sällsynta strandskinnlaven. Denna 
blågrå till gråsvarta lav växer längst 
ner på stammar av grova aspar som re-
gelbundet översvämmas. De sällsynta 
skalbaggarna spindelbock och violett-
bandad knäppare lever i reservatets 
aspmiljöer. Från maj till augusti kan 
du få se den stora och vackra asp�äri-
len �yga bland trädtopparna.

Strax utanför naturreservatet ligger 
Klosters bruk. Redan under 1400-ta-
let förekom järnframställning längs 
med Klosterån och1486 anlades här 
Gudsberga kloster, vilket gett området 
dess namn. Klostret drevs av mun-
kar från cistercienserorden och blev 
Sveriges nordligaste. Munkarna var 
duktiga jordbrukare och deras dagar 
präglades av hårt fysiskt arbete och 
bön. Efter att Gustav Vasa tog makten 
1523 inleddes reformationen och alla 
kloster i Sverige övertogs av kronan 
så även Gudsberga, som stängdes år 
1527. Men spåren �nns kvar än idag. 
Uppe vid bruket ligger ruinerna av det 
som en gång var Gudsberga kloster.

Naturreservatet är 227 hektar stort 
och bildades 1992. Reservatet ligger 
längs med vägen mot Kloster och 
Dormsjö. Från parkeringen går en 
markerad stig till ett fågeltorn.

Kattuggla (unge) Strix aluco  Asp Populus tremula
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Lilla Älvgången
Efter en lång och kall vinter är ett
besök till Lilla Älvgången, en solig 
vårdag, som balsam för själen. De 
frodiga lövskogarna lyser av skir 
grönska och från de öppna markerna 
hörs gäss, tranor och änder annonsera 
vårens ankomst. Kanske får du se 
�skgjusen segla över vattnet på jakt 
efter �sk eller rosen�nken lysa med 
sitt röda bröst från toppen av en sälg.

Fram till 1950 brukades markerna 
vid Lilla Älvgången som ängsmarker. 
När slåttern avtog började träd och 
buskar sakta men säkert ta över och 
ängarna växa igen. Under 1990-talet 
påbörjades en restaurering av 
markerna. Busk och sly har röjts bort 
och betas idag av kor för att hållas 
öppna. På en del av de forna öppna 
markerna har frodiga lövskogar vuxit 
upp. Vissa skogspartier har blivit 
värdefulla miljöer för många olika 
växter och djur och får därför stå 
kvar.

Här växer �era sällsynta växter. 
På strandängarna trivs kalmus och 
ängsruta och i vattnet utanför växer 
krusnate och bågsäv. I skogspartierna 
växer den ovanliga mandelpilen till-
sammans med sälg, gråal och björk.

Lilla Älvgången ligger nära centrala 
Hedemora och är skyltat från riksväg 
70. Naturreservatet bildades 1998 
och är 60 hektar stort. Från parke-
ringen kan du gå till fågeltornet som Rosen�nk Carpodacus erythrinus

Kanalen mellan Hällagrundet och fastlandet.   Foto: Länsstyrelsen Dalarna/Jonas Bergstedt
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är anpassat för rullstol. Gången, som 
delvis består av packat stenmjöl och 
delvis är en byggd träramp, är cirka 
300 meter och tar dig hela vägen 
fram. Strax innan tornet kan du 
rasta vid bord och bänkar i en trevlig 
skogsdunge där humle slingrar sig 
upp i lövträden. Vid parkeringen 
�nns två torrtoaletter, varav den ena 
är rullstolsanpassad.

Arbete pågår med att utöka 
naturreservatet till att omfatta hela 
ön Hällagrundet. Utökningen 
beräknas vara färdig 2015. 

Stadssjön
Granne med Lilla Älvgången ligger 
naturreservatet Stadssjön. Området 
har liknande marker och historia som 
Lilla Älvgången. Även här har stora 
insatser gjorts för att återskapa de 
forna ängsmarkerna. 

Hedemora kommun planerar att 
anlägga en vandringsled från Hede-
mora centrum till Stadssjön. Utmed 
vandringsleden kommer besökare att 
kunna uppleva områdets vackra natur 
och det rika fågellivet.
Naturreservatet som bildades 2011 
är 50 hektar stort och förvaltas av 
Hedemora kommun. 

Gången till fågeltornet vid Lilla Älvgången består av 
packat stenmjöl och träramper.          

 Foto: Länsstyrelsen D
alarna/Fredrik Lundin



Stackharen
Mitt ute i Hovran ligger ön Stackha-
ren. Förr fanns här �na ängsmarker 
som varje år slogs med lie. Höet för-
varades i lador på ön och fraktades till 
fastlandet på vintern när isen låg.

På 1940-talet upphörde ängsslåttern 
och 1959 avsattes hela ön som en 
fristad för fågellivet. Sakta men säkert 
har träd och buskar övertagit de forna 
ängsmarkerna och de �esta lador har 

försvunnit. Trots det sjuder ön av 
fågelliv. Träd och buskar erbjuder 
både skydd och boplatser till många 
olika slags småfåglar. 

Naturreservatet är 43 hektar stort 
och hit kommer du bara med båt. 
Ön är ganska svår att ta sig fram på 
och under fåglarnas häckningsperiod, 
15 april – 30 juni, råder dessutom 
tillträdesförbud. 

Arbete pågår med att utöka 
Stackharens naturreservat till att 
omfatta de nordvästra delarna av 
Brunnaön. Här åter�nns samma 
värdefulla naturmiljöer som i 
de närliggande naturreservaten. 
Precis som med Stackharen, nås 
området endast med båt. I samband 
med bildandet kommer de gamla 
föreskrifterna och gränserna för 
Stackharen att ses över och justeras.

Mer information
På Dalarnas ornitologiska fören-
ings hemsida, www.dofnet.se, �nns 
information om �er �na fågellokaler 
i Hovranområdet. Tänk på att al-
lemansrättens gyllene regel gäller för 
hela området: inte störa, inte förstöra! 
Undvik att parkera eller på annat sätt 
inkräkta på privat mark.

Stackharen på 1970-talet...

...och 2000-talet.

Foto: Länsstyrelsen D
alarna/M

aria Jons
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Är du intresserad av �ske? Här �nns 
�na �skevatten och området ingår i 
Husby-Hedemora �skevårdsförening. 
Samtliga av Nedre Dalälvens �skarter 
förekommer. I älven och de större 
sjöarna är �sket främst inriktat på 
gädda, abborre och gös. För att få 
�ska behöver du ett �skekort. Mer in-
formation om �ske och �skekort hit-
tar du på www.husby-hedemorafvo.se

Hovran utsågs 1989 till ett CW-
område. CW står för Convention on 
Wetlands. Det är en internationell 
överenskommelse för att skydda och 
bevara värdefulla våtmarksområden 
med stor betydelse för fågellivet. 
Områdena som pekas ut kallas också 
Ramsar-område, efter staden Ram-
sar i Iran, där konventionen antogs 
1971. 

Hovran ingår även i Biosfärområdet 
Nedre Dalälven som utsågs i juni 
2011 av FN-organet UNESCO.
Biosfärområden är områden med 
höga natur-och kulturvärden och har 
tre viktiga funktioner:
Bevara - bidra till att bevara land-
skap, ekosystem, arter och genetisk 
mångfald.
Utveckla - främja ekonomisk utveck-
ling och en samhällsutveckling som är 
ekologiskt och socialt hållbar.
Stödja - underlätta praktik, forsk-
ning, utbildning och miljöövervak-
ning. 

På www.nedredalalven.se hittar 
du mer information om området 
och tips på boende, sevärdheter och 
aktiviteter.

Foto: M
ostphotos/Birgitta Sjöstedt

Sångsvan Cygnus cygnus 
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Producerad av Länsstyrelsen Dalarna 2015 

Omslagsbild: Fågeltornet vid Lilla Älvgången/ Länsstyrelsen Dalarna, Leif Olofsson Helldal
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www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat  Tel 010-225 00 00

VÄLKOMMEN TILL HOVRAN
Hovran ingår i Ramsar, ett internationellt nätverk för 
skydd av värdefulla våtmarker och fågelområden. 
Samtliga naturreservat ingår även i Natura 2000, 
det europiska nätverket för skyddad natur. Området 
ingår också i Biosfärområdet Nedre Dalälven.

Syftet med reservaten är att bevara de 
lövdominerade skogarna med dess särpräglade 
och starkt hotade växt- och djurliv samt att bevara 
våtmarkerna och det öppna, kulturpåverkade 
landskapet med stort värde för fågellivet och 
landskapsbilden. Kloster, Lilla Älvgången och 
Stackharen förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna. 

Inom Kloster är det inte tillåtet att:
• framföra motordrivet fordon,
• gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller 

lavar,
• fånga eller insamla djur,
• förstöra torra träd eller vindfällen,
• tälta,
• göra upp eld.

Inom Lilla Älvgången är det inte tillåtet att:
• förstöra mark eller geologiska naturföremål,
• framföra motordrivet fordon i terrängen,
• medföra okopplad hund.

Stackharen fridlysningsföreskrifter:
Förbjudet att utan tillstånd av förvaltaren beträda ön 
under tiden 15 april-30 juni. Förbudet gäller inte för 
markägare.

Inom Stadssjön är det inte tillåtet att:
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 

eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
• fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt 

att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas 
eller förstörs.

• uppsätta tavla, plakat, a�sch, skylt eller göra inskrift.
• ha hund eller annat djur löst.
• göra upp eld annat än på särskild iordningsställd 

plats som är markerad med skylt.
• skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. 

Plockning av bär och matsvamp för eget behov är 
dock tillåtet.

Utan Hedemora kommuns tillstånd är det inte 
tillåtet att:
• anordna lägerverksamhet.
• anordna tävlingar.

Fullständiga föreskrifter finns på Länsstyrelsens webbplats, 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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