
VÄLKOMMEN TILL GRÅDÖÅSEN

Syftet med reservatet är att skydda områdets 
geologi och det rörliga frilufts livet.

FAKTA OM GRÅDÖÅSEN
Bildades: 1974
Storlek: 5,4 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Reservatet ligger söder om älven vid 
Grådö, sydost om Hedemora.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• skada mark eller geologiska föremål,
• gräva upp växter,
• färdas annat än till fots eller på 

skidor,
• tälta,
• göra upp eld.
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Vid Grådöåsen finns mycket 
intressant historia. Här korsar 
Badelundaåsen Dalälven och förr 
låg här Grådö skans som var en 
strategiskt viktig punkt.

BADELUNDAÅSEN
Badelundaåsen är en av Sveriges längsta 
rullstensåsar. Den sträcker sig ända från 
Siljan i Dalarna till Nyköping i Söderman
land. Under järnåldern användes Bade
lundaåsen som en färdled norrut. Den 20
25 meter höga ryggformen ger en speciell 
anda till det annars platta landskapet.

GRÅDÖ SKANS
För cirka 650 år sedan fanns det en borg 
på Badelundaåsen. Idag kallas platsen för 
Grådö skans. Troligen var det en kungsgård, 
en plats där man samlade in skatt från folk
et. Skatterna betalades med bland annat 
skinn och järn. Borganläggningen bestod av 
tre platåer med vallgravar som kunde vara 
upp till sju meter djupa! Idag kan man fort
farande se spår av platåerna.
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Druvfläder 
Sambucus racemosa

I reservatet finns druvfläder, en liten buske eller 
träd som inte blir högre än 4 meter. Druvfläderns 
grenar har en brun märg medans äkta fläder har 
en vit märg. Observera! den röda frukten är giftig.

NATURUPPLEVELSER
I de södra delarna av reservatet växer en 
tallskog med väggmossa och islandslav. 
Om du går norrut stöter du på mer gran 
och i den nordligaste delen av reservatet är 
det öppnare. Här kan du hitta gråal, hägg, 
hallon och druvfläder.

VAD ÄR EN RULLSTENSÅS?
För 22 000 år sedan var norra Europa täckt 
av is. Den här isen kallas för inlandsis. För 
14 000 år sen började inlandsisen, som då 
täckte Sverige att smälta. När smältvattnet 
letade sig ut från isen tog det också med sig 
stenar och grus. 

En rullstensås är spår efter var vattnet hitt
ade ut ur isen och stenarna är det som vatt
net lämnade efter sig. Oftast är stenarna 
runda eftersom de slipades mot varandra 
när vattnet forsade fram.  

Här ser vi en rullstensås i genomskärning. Stenar, 
sand och grus är vad som bygger upp den.

Håll ögonen öppna efter hallon när du 
utforskar reservatet. 

Information

Hallon 
Rubus idaeus


