
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Det är en speciell trakt du kommit till. En vidsträckt vildmark där du kan 
vara ett med naturen och njuta av tystnaden och obrutna horisonter. 
Ett stort skyddat område där djur och växter kan leva ostört i djupa 
gammelskogar och på vidsträckta myrar.

VÄLKOMMEN TILL 
NORRA MORA VILDMARK, 
VÅMHUSKÖLEN, 
ANJOSVARDEN OCH STOPÅN

NORRA MORA VILDMARK
Områdets största naturreservat bjuder på 
gammelskogar och vidsträckta myrmarker med 
ett rikt fågelliv. Reservatet är ett av de största 
nedan fjällen. I området finns björn så det kan 
löna sig att spana efter spillning och spår.

ANJOSVARDEN 
Tre trädlösa och fjäl l lika toppar – varder – sätter 
sin prägel på Anjosvardens naturreservat. 
En vandringsled tar dig upp mot den sydligaste 
toppen, 764 meter över havet. Härifrån ser du 
ända till Transtrandsfjällen och Fulufjället vid 
klart väder. Vid sämre väder kan du söka skydd 
och ta en fika i något av vindskydden. 
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 I NATURRESERVATET NORRA MORA VILDMARK FÅR 
DU INTE: 

• framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snö
skoter på markerade skoterleder då marken är väl snötäckt,

• skada växande eller döda träd, med undantag av insamlande av 
grenar från marken för att göra upp eld.

 I NATURRESERVATEN VÅMHUSKÖLEN OCH ANSJO
VARDEN FÅR DU INTE:

• framföra motordrivet fordon i annat fall än när fordonet är en 
snöskoter och den förs på markerad skoterled när marken är 
snötäckt,

• gräva upp eller plocka örter, mossor och lavar,
• göra åverkan på torra träd eller vindfällen.

 I NATURRESERVATEN STOPÅN FÅR DU INTE:
• framföra motordrivet fordon,
• gräva upp eller plocka örter, mossor och lavar,
• göra åverkan på torra träd eller vindfällen.

§

WELCOME TO NORRA MORA VILDMARK, 
VÅMHUSKÖLEN, ANJOSVARDEN AND 
STOPÅN NATURE RESERVES

You have come to a very special area. A roadless 
wilderness where you can be at one with nature and 
enjoy the silence and unbroken horizons with forest as 
far as the eye can see. A large protected area where 
animals and plants can live undisturbed in oldgrowth 
forests and on extensive mires. Walking trails stretch 
across parts of the reserve, taking you through the 
beautiful countryside to waterfalls, outlook mountains 
and fine rest areas. 

FAKTA OM NATURRESERVATEN

NORRA MORA VILDMARK
Bildades: 2008 
Storlek: 14 928 hektar
Kommun: Mora

VÅMHUSKÖLEN
Bildades: 1987 
Storlek: 2 694 hektar
Kommun: Mora

Syftet med reservaten är att tillgodose behovet 
av vildmarksområden för friluftslivet samt bevara 
naturskogsartade skogar, orörda våtmarker och 
storslagna fjällhedar (vardar) samt dess växt och 
djurliv.

Natura 2000: Våmhuskölen, Anjosvarden och Stopån 
ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för skyddad natur. 

Naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen. 

ANJOSVARDEN
Bildades: 1991 
Storlek: 2 606 hektar
Kommun: Mora

STOPÅN
Bildades: 1991 
Storlek: 555 hektar
Kommun: Mora

UPPTÄCK OMRÅDETS FYRA NATURRESERVAT

VÅMHUSKÖLEN
Även i detta reservat finns flera mjukt 
rundade,  över 700 meter höga varder. 
Landskapet är öde, men annat var det förr 
i tiden. Sägenomspunnen är den gamla 
marknadsplatsen ”Jämtmot” som lär ha 
legat i området – en mötesplats för vinter-
handel mellan jämtar, dalkarlar och norrmän. 

STOPÅN
Stopån slingrar fram genom frodig granskog 
i en djupt nerskuren dalgång. På två platser 
kastar sig åns vatten utför i vackra vattenfall. 
En fyra kilometer lång rundslinga binder 
samman parkeringen, vattenfallen och 
vindskyddet i väster.

FYRA TYPISKA ARTER

VARGLAV
Modernt skogsbruk har i stort 
sett aldrig förekommit i området 
och många träd är 200–300 
år gamla. De äldsta tallarna är 
över 500 år gamla. Den ovanliga 
varglaven, som växer på gamla, 
barklösa tallar är därför vanlig i hela området.    

TUVSÄV
Under hösten färgas myrarna gula av tuvsävens 
vissnande tuvor. Förr var tuvsäven en upp skattad 
foderväxt. Ända fram till 1950-talet skördades 
stora mängder hö från de blöta myrarna. 

TRETÅIG HACKSPETT
Gles gammelgranskog är den tretåiga 
hackspettens favoritmiljö. Här hackar 
den fram skalbaggslarver och annat 
att äta ur barkspringor och murken ved. 
Den dricker också sav, och lämnar då 
hackmärken efter sig runt stammen.

LJUNGPIPARE
Melankoliska, fallande visslingar  är 
ljungpiparens lovsång till vildmarken. 
Är du här under sommarhalvåret har du 
stor chans att få höra den på din väg över 
myrmarken. 

 IN THE RESERVE NORRA MORA VILDMARK IT IS FOR
BIDDEN TO:

• drive motorised vehicles, with the exception of snowmobiles 
driven on marked snowmobile trails on snow covered ground,

• damage growing or dead trees, with the exception of collecting 
fallen branches and twigs for lighting fires.

 IN THE RESERVE VÅMHUSKÖLEN AND ANSJO VARDEN IT 
IS FORBIDDEN TO: 

• drive motorised vehicles, with the exception of snowmobiles 
driven on marked snowmobile trails on snow covered ground,

• dig up or pick herbs, mosses or lichens,
• cause damage to dead trees or windfalls.

 IN THE RESERVE STOPÅN IT IS FORBIDDEN TO:
• drive motorised vehicles,
• dig up or pick herbs, mosses or lichens,
• cause damage to dead trees or windfalls.

§

Information
Information

Parkering
Parking

Slogbod/vindskydd
Wind shelter

Raststuga
Rest hut

Utsiktsplats
Outlook

Barrskog
Coniferous forest 

Våtmark
Wetland

Vatten
Water

Höjdkurvor
ekvidistans 5 m
Contour line,
interval 5 m

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

Här är du
You are here 

Reservatsgräns
Boundary of the reserve

Vandringsled
Trail

Skoterled
Trail for snow scooters
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Path

Vägar
Roads

Kraftledning
Power line 
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