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i I Angsklocka· Dalarnas landskapsblomma

Kom ihåg 

För att skydda naturen i reservatet har länsstyrelsen fastställd 
särskilda regler för besökarna. I reservatet är det förbjudet att: 

• göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd

och buskar
• plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar
• elda
• tälta eller ställa upp husvagn
• rida
• medföra okopplad hund
• framföra motordrivet fordon
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Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Naturvård, 791 84 Falun 
Tele: 010-225 00 00 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se 
Webbplats:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat



Vindförbergs udde 
I Oresjöns norra del, strax utanför Furudal, löper en rull
stensås ut i sjön och bildar en lång sydudde. Rullstens

åsen är en del av den stora Rättviksåsen. Där denna 

sträcker sig genom Oresjön bildas Vindförbergs udde, 

som reser sig 30 meter över sjön. 1926 avsattes denna 

vackra plats som naturminne och sedan 1978 är den 1 S 

ha stora udden naturreservat. 

Med sin glesa gamla tallskog och den strövvänliga släta 

marken bi Idar den ett vackert utsikts- och rekreations
område. Längst söderut på udden finns ettjärnålders

gravfält från 400 e Kr, som ligger på en ännu äldre bo

plats från ca 2 000 före Kr. Tydligen attraherades även 

forntidens människor av det vackra läget. 
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Långhus från yngre järnåldern. Fynd av pollen från sädesslag i gravhögarna tyder på att männfa

korna vid Vindförbergs udde bedrev åkerbruk i mindre omjallning. Fasta bosäflningar bestod ofta 
av vass- eller torvtäkta långhus med ingång milt på långsidan och rökgångar på gaveländerna. 

[ • . 4 
• ..JI 

...... , 
', 

Vindförbergs 
udde 

, ____ _. . 
......... , '

\ 

......
...

...
...

... , 
\ '
.'

I . 
I 

. . ,'\, / stig 
,i,\/ res,rvat�g�äns

� 

. •'05 vägar ,, · 

vatten 
0 100 200 meter 

( :� .... 
I . 
•. 
I 

\t 

Gravröse från yngre järnåldern. De avlidna kremerades på stora bål och jord och stenar kastades 
upp till en hög som avslutades med stenar i en kan/kedja. Husgeråd och dyrbara ägodelar fick de 
döda med sig till live! därefter. Gravfältet på Vinförbergs udde är el/ av Dalarnas största och omfat
tar 43 gravrösen som kommer från perioden mellan 350 ·· 550 e Kr. Det var tydligen en gravplats för 
en 
Seden 

mer 
med 
eller mindre 

brandgravar 
rörlig gru

upphbrde 
P_p mä�

fors/ 
niskor 

med 
som_h�de_ 

knst,amsermgen. 
Vin�förberg som en .,sf.p�.


