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1  Väl uppe är det lätt att förstå varför den här bergs-
klacken är ett så populärt utflyktsmål. Ser du allt från 
fjällen till Siljan? Ja kanske, mycket vildmark är det 
i alla fall. Men var försiktig! Stupet mot öster är både 
brant och högt. Törs du inte gå fram till kanten kan du 
stanna vid slogboden, där finns det även en grillplats. 

2  I branten på den östra sidan växer granarna till 
en riktig urskog. Här finns det gott om näring och 
skogen har inte brunnit på mycket lång tid. Det gör att 
växtligheten innehåller många ovanliga arter, som till 
exempel hässleklocka och långskägg. 

3  Nedanför berget breder en vidsträckt myrplatå 
ut sig. Karga granskogar och vindpinade myrar ger 
området en känsla av fjällen.
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FAKTA OM LYBERGSGNUPEN
Reservatet har avsatts främst med tanke på urskogsprägeln 
med höga botaniska värden i de norra och östra delarna.

Lybergsgnupen ingår i natura 2000, det europeiska 
nätveket för skyddad natur. 

Bildades: 1990
Storlek: 216 hektar 
Kommun: Malung-Sälen och Mora
Läge: Reservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Malung.

 AT THE RESERVE, YOU MUST NOT: 

• damage land or geological objects
• harm live or dead (standing or fallen) trees and bushes
• pick or dig up flowers, mosses, fungi and lichens
•  make fires other than in designated locations
•  camp
• catch or collect animals
•  bring in plant or animal species that are alien to the area
•  drive motor vehicles off-road  
•  climb the cliffs to the north-east

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Ser du toppen på Gnupen? 
Väl uppe kommer du att vara 657 meter över havet. 
Vältrampade stigar leder dig över en myrplatå fram till en 
fantastisk vy över myr och skog så långt dina ögon kan se.

Do you see the top of Gnupen? You’ll be 657 metres 
above sea level up there. Well worn paths will lead you 
across a marshy plateau to some fantastic views of 
marshlands and forests as far as the eye can see.
1. Once you’re up there, you’ll definitely see why this 
rocky outcrop is such a popular place to visit. Can you see 
everything from the mountains around lake Siljan? Well maybe 
– there’s plenty of wilderness there in any case. But be careful! 
The cliff to the east is both steep and high. If you don’t dare to 
venture up to the edge you can stop at the hut, you’ll also find 
a barbecue area there. 

2. Spruce trees form a real virgin forest on the slope on the 
east side. There are plenty of nutrients here, and there’s been 
no fire in this forest for a very long time. As a result there are 
lots of rare plant species here, such as the giant bellflower. 

WELCOME TO LYBERGSGNUPEN 3. A vast marshy plateau spreads out below the mountain. 
Barren spruce forests and windswept marshes give this area a 
mountainous feel.

VÄLKOMMEN TILL 
LYBERGSGNUPEN

§

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

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

och buskar
•  plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar
•  elda annat än på anvisad plats
•  tälta
• fånga eller insamla djur
•  inplantera för området främmande växt- eller djurart
•  köra motordrivet fordon i terrängen 
• klättra i bergsbranten i nordost.

§

En artrik flora är en av anledningarna till att 
Lybergsgnupen blev skyddat som reservat. 
Här syns en hässleklocka (Campanula latifolia).

Uppe på Gnupen kan man se märkliga märken efter... ja, vad då? Kan det 
vara ett blixtnedslag? Ingen vet med säkerhet.
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De unika ekologiska förhållanden i östsluttningens 
granskog har gjort det möjligt för en mångfald av arter 
att uppträda tillsammans. Det visas bland annat av 
förekomsten av långskägg, långt broktagel och den för 
landet nyfunna storporig brandticka. Kärlväxtfloran i 
området är artrik med för Dalarna sällsynta inslag som 
skogssvingel, myskmadra, hässleklocka och den för 
regionen mycket ovanliga gulplistern. 

Storporig brandticka  
(Pycnoporellus alboluteus)

Långt broktagel 
(Bryoria tenuis)

FAKTA: FLERA OVANLIGA ARTER
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En spektakulär utsikt väntar på toppen. 
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