
Svedjebrukande finnar 
Säfsnäs-Grangärdeområdet hyser rika 
kulturhistoriska minnesmärken. Hela skogslandet 
har sedan 1600-talet bebotts av finska invandrare. 
Dessa svedjebrukande småbrukare bebyggde i 
första hand de frostfria höjdlägena runt om i 
området och knöts under 1600- och 1700-talet  
till den expanderade järnhanteringens hyttor och 
bruk. 

De första finnhemmanen 
anlades i Hån redan kring 
1620. Under lång tid tog 
man emot kor och små-
kreatur från Leksand och Ål 
för sommarskogsbete. Det 
var ett tidvis välutvecklat 
alternativ till fäboddrift som 
så småningom järnbruken 
satte stopp för av omsorg 
om skogsföryngringen.  

Som i många andra 
säfsnäsbyar revs på 1950-
talet den gamla finnbebygg-
elsen i Hån och ersattes av 
moderna byggnader. Det 
finns dock några byggnader 
kvar från äldre tider. Den 
äldsta kvarvarande 
byggnaden är en bod från 
1715. Därutöver finns en 
bod från 1850 och en 
vedbod är daterad till 1848. 

Teckning: Maria Jons 

Välkommen till Håns naturreservat! 
För att skydda den känsliga naturen i reservatet 
råder följande bestämmelser: 
Det är inte tillåtet att: 
 elda eller tälta
 rida eller cykla,
 framföra motordrivet fordon i terrängen,
 medföra okopplad hund.

Att hitta till Hån: 
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Natura 2000. Hån ingår i det europeiska nätverket 
Natura 2000. Detta nätverk skapades inom EU för att 
hejda utrotningen av arter och hindra att deras livsmiljöer 
förstörs. I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet 
med att skapa nätverket Natura 2000. Länsstyrelserna gör 
den lokala insatsen med att välja ut lämpliga områden av 
värdefull natur. Mer info: www.naturvardsverket.se, eller 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Naturvård, 791 84 Falun 
Tfn: 010-225 00 00, 
E-post: dalarna@lansstyrelsen.se 
Webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat 

NATURRESERVAT 
Dalarnas län 

HÅN 
- betesmarker  i  gammal  F innby

Finnbyn Hån ligger på hög höjd i en västsluttning 
mot sjön Hån längs vägen mellan Fredriksberg 
och Lindesnäs.  

Själva naturreservatet är 53 hektar stort och om-
fattar byns alla odlingsmarker. Det är de steniga 
betesmarkerna som gör området så speciellt. 
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Teckning: Jonas Lundin 

Den stora trädbeskuggade betesmarken sträcker 
sig ned mot sjön. Markerna är mycket steniga och 
på flera ställen finns odlingsrösen. Här och var 
finns små stenfria ytor, gamla åkertegar och 
fornåkrar. Dessa strukturer syns tydligt i den 
välbetade grässvålen. Även åkermark som odlats i 
sen tid finns, framförallt i södra och östra delen av 
området. 

Det som idag är betesmarkerna är egentligen 
byns gamla slåttermarker. Djuren betade förr på 
skogen. Betesmarken har ett glest skikt av 
lövträd, framför allt björk, men det finns även 
inslag av rönn och sälg, enstaka aspar och en 
dunge med gråal i norr. Bland blommorna 
märks liten blåklocka, blodrot, prästkrage, rev- 
fibbla, gråfibbla, slåtterblomma, tätört,  
ärenpris, bockrot och vårbrodd. Den östra  
delen av området är rikast på blommor.  

Längs huvudvägen finns på östra sidan en liten 
stenig slåtteräng med blodrot, gökärt, liten 
blåklocka och prästkrage. 


