NATURRESERVAT
VÄLKOMMEN TILL GRYVELÅN, KORVHÄDEN OCH RÄBRUNNSÅSEN
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De allra flesta av våra skogar är idag planterade och modernt brukade.
I dessa produktionsskogar har många skogsarter
svårt att hitta mat och lämpliga växt- och boplatser.
Det handlar om hackspettar, ugglor, svampar
och en rad andra organismer beroende av gammal skog.
Gryvelån, Räbrunnsåsen och Korvhäden
Flottär tre naturreservat som bildats för att ge dessa arter en fristad.
tjärnen
I reservatens gammelskogar får växter och djur leva ifred
från skogsmaskiner och andra störande aktiviteter.

Valuable for wilderness plants and animals
Today, most forests in Sweden are planted and managed
by modern methods. A lot of forest species have difficulties in finding food and suitable habitats in such production forests. This applies to woodpeckers, owls, fungi and
a range of other organisms that are dependent on oldgrowth forest. Gryvelån, Räbrunnsåsen and Korvhäden
are three nature reserves that have been set up to offer a
sanctuary to these species. In the old forests of the reserves, plants and animals can live undisturbed by forest
machinery and other intrusions.
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Värdefull för vildmarkens växter och djur
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Iron production and bog hay-making
In the past, there was a lot of activity around Gryvelån.
Local farmers cut their hay on the bogs, and the forest
provided wood and timber for the households. Bog iron
was mined from the bogs and smelted into iron in simple
furnaces. Bloomery furnaces, slag heaps and other remains from iron making can still be found. At Flyktan
there are also well preserved charcoal burners’ huts,
shelters and several other old buildings.

GRYVELÅN

Järnframställning och myrslåtter

RÄBRUNNSÅSEN
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Hackspetttjärnen

Räbrunnskojan

Flyktan

Syfte med reservatet: Syftet är att skydda ett naturskogs-

artat område med dess flora och fauna och naturliga successioner. Ändamålet är även att - inom ramen för detta mål - ge
möjlighet till kultur- och naturupplevelse samt vetenskaplig
forskning. Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av
skyddad natur.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län
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KORVHÄDEN

Storlek: 372 hektar
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Sälbod

Markägare: Sveaskog
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Buskowius sten
Predikstolen

Beslutsår: 1996
Räbrunnsåsen
Syfte med reservatet: Syftet är att bevara den naturskogsartade skogen och dess rödlistade arter.

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län
Markägare: Sveaskog
Storlek: 83 hektar
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Beslutsår: 2011
Korvhäden
Syfte med reservatet: Syftet är att bevara den naturskogsartade skogen och dess rödlistade arter.
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The board’s location

Boundary of the reserve

Kungsfågel
(Regulus regulus)

Kungsfågeln är en vanlig fågel men de senaste tio åren
har antalet kungsfåglar minskat med så mycket som
40%. Det är landets minsta fågel som avslöjar sig genom
en gnisslande, upprepande sång.

www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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REGULATIONS

Within the nature reserve Gryvelån it is forbidden to:
• cause damage to the ground or natural geological
objects,
• damage living or dead – standing or fallen – trees
and bushes, pick or dig up herbs, mosses, lichens or
wood-inhabiting fungi,
• light fire other than in designated places,
• introduce species of plants or animals that are not
native to this particular area,
• drive motorised vehicles in the terrain. Driving is
permitted in connection with emergency services.
• climb in nesting trees or deliberately remain closer
than 100 metres to birds of prey nests, lair or burrows,
• bring dogs that are not on a leash.
Within the nature reserves Räbrunnsåsen and Korvhäden it is forbidden to:
• damage living or dead - standing or fallen - trees,
bushes or stumps, except when gathering small, dry
branches and twigs that have fallen to the ground in
order to use them to make a fire.
Without permission from the County Administrative
Board:
• dig up herbs, pick mosses, lichens and wood-inhabiting fungi or collect animals (eg. insects),
• organise or carry out competitions, camping activities or other major or recurring events.

Gryvelån
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Förr i tiden var det liv och rörelse runt Gryvelån.
På myrarna slog traktens bönder sitt hö
och från skogen hämtade man ved och timmer för husbehov.
På myrarna grävde man också efter myrmalm.
Av malmen tillverkades järn i enkla ugnar.
Blästerugnar, slagghögar och andra lämningar
efter järnframställningen går fortfarande att finna.
Vid Flyktan finns också välbevarade kolarkojor,
slogbodar och flera andra gamla byggnader.

WELCOME TO GRYVELÅN, KORVHÄDEN OCH RÄBRUNNSÅSEN
The nature reserves Gryvelån, Räbrunnsåsen and
Korvhäden protect a mosaic of bogs and coniferous forests for the future. Pines that are more
than 400 years old and spruces reaching up to
30 metres reveal that the forests have been left
untouched for a long time. Welcome to walk
through rare old-growth forest where calling
woodpeckers and hooting owls can be heard.
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I naturreservaten Gryvelån, Räbrunnsåsen och Korvhäden
skyddas en mosaik av myrar och barrskogar för framtiden.
Över 400 år gamla tallar och 30 meter höga granar
vittnar om att skogarna skött sig själva under lång tid.
Välkommen på vandring genom ovanliga gammelskogar
där hackspettar ropar och ugglor hoar.
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(Dryocopus martius)
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Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län
Markägare: Sveaskog
Storlek: 98 hektar
Beslutsår: 2011
Skyltens tillverkningsår: 2015
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FÖRESKRIFTER

Inom naturreservatet Gryvelån är det förbjudet att:
• göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
• skada växande eller döda – stående eller kullfallna
– träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
• elda annat än på anvisad plats,
• inplantera för området främmande växt- eller djurart,
• framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning
får ske i samband med räddningsverksamhet,
• störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller
medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
• medföra okopplad hund.
Inom naturreservaten Räbrunnsåsen och Korvhäden
är det förbjudet att:
• skada växande eller döda – stående eller
omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra
grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
Utan Länsstyrelsens tillstånd:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet
och andra större eller återkommande organiserade
arrangemang.

Räbrunnsåsen och Korvhäden bildades efter en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket om att
avsätta en del av Sveaskogs mark till naturreservat
för att uppfylla miljömålet Levande skogar.
Scanna QR-koden här intill med din mobil och läs
mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida.

Text, karta och layout: Naturcentrum AB. Illustrationer: Niklas Johansson med undantag av
garnlav av Nils Forshed.
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