Den milsvida utsikten uppe på Lybergsgnupen har länge varit ett utflyktsmål för
ortsbefolkningen. Tvåhundra meter nedanför dina fötter breder myrar och skogar ut
sig, så långt ögat kan nå. Men det är inte för
sin utsikts skull som området blev reservat,
utan för sin unika vegetation.
På berget finns det en brant granskogsklädd östsluttning.
Platån nedanför berget är full med myrar och flera bäckar
rinner ut genom två bäckraviner. På platån ser granskogen
mer ut som i fjällen medan det längre ner i bäckravinerna
söderut växer en frodig granskog med blåbärsris, örter
och ormbunkar på marken. Det här området tillhör övre
dalasandstens-området och är det sydligaste berget som
täcks av så kallad särnadiabas. Diabas är en bergart som lätt
vittrar sönder och har ett högt pH-värde. Det gillar växterna.
Bergarten har bildats av flytande magma från jordens inre
som stelnat i och ovanför jordskorpan.

UNIKA EKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Frånvaron av brandpåverkan under lång tid, goda näringsförhållanden samt skog av urskogskaraktär har sammantaget gett upphov till unika ekologiska förhållanden i
östsluttningens granskog. Detta 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.

FAKTA: LAVEN LÅNGSKÄGG
Granskogslaven långskägg var tidigare utbredd I ett bälte från
Dalsland till östra Västerbotten. Idag känner man till endast ett
30-tal lokaler i landet med förekomst av laven. Långskägg uppträder i gamla långsamväxande granskogar, vanligen I nordsluttningar. Samtliga långskäggslokaler är vindskyddade och har en
hög och stabil fuktighet. Laven känns igen på den långa, sparsamt
förgrenade bålen som är beklädd med 1–2 cm långa sidoskott.
Den växer i nedre delen av kronan hos både levande och döda
granar, mera sällsynt på andra trädslag.

SÄLLSYNTA INSLAG
Kärlväxtfloran är artrik med för Dalarna mycket sällsynta
inslag som skogssvingel, myskmadra, hässleklocka och
den för regionen uppseendeväckande gulplistern. Den
sistnämnda har här sin nordligaste utpost i landet och
dess enda växtplats norr om Tiveden i Västergötland.
Hur denna sydliga lundväxt kan finnas här, vet ingen med
säkerhet.
Storporig brandticka
Pycnoporellus alboluteus

Långt broktagel
Bryoria tenuis

Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Nätverket
skapades för att hejda utrotningen av arter och förhindra att deras
livsmiljöer förstörs. I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet
med Natura 2000.
Länsstyrelserna gör den lokala insatsen.
Mer information: www.naturvardsverket.se
och www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000.
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Det är inte tillåtet att:
• 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.
För att skydda naturen i reservatet har följande regler
tagits fram för besökarna:

VÄLKOMMEN TILL LYBERGSGNUPEN

LYBERGSGNUPEN
NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

LYBERGSGNUPEN
1 Det finns två markerade leder upp till toppen av
Lybergsgnupen. Själva Gnupen är en 200 meter hög bergsklack med branta stup mot öster. Härifrån har man en
otrolig utsikt över det milsvida vildmarkslandskapet.
På toppen finns en slogbod med bänkar och 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.
3 Platån nedanför berget är full med myrar och bäckar
som rinner ut genom två bäckraviner söderut. På platån
ser granskogen ut som i fjällen. Nere i bäckravinerna växer
det mer frodig granskog.

En artrik flora är en av anledningarna till att Lybergsgnupen blev
skyddat som reservat. Här syns en hässleklocka, Campanula latifolia.
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Uppe på Gnupen kan man se märkliga märken efter... ja, vad
då? Kan det vara ett blixtnedslag? Ingen vet med säkerhet.

Stigarna har förbättrats genom spångning och vägvisning.

Populärt även vintertid

Området är också uppskattat vintertid av skidåkare.
Och tack vare höjdläget är snötillgången god även under
senhöst och vår.

