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VÄLKOMMEN TILL SILJANSNÄS NATURRESERVAT
På Björkbergets topp hittar du Siljansnäs naturreservat, en trevlig  
skog för utflykter och skogspromenader. I skogen finns gott om bär 
att plocka, fåglar att se och stigar att upptäcka. Dessutom är utsikten 
över Siljansbygden helt fantastisk! 

Kronhjort–Cervus elaphus (Red deer)

Makaonfjäril– 
Papilio machaon 
(Swallowtail)

Prästkrage–Leucanthemum vulgare 
(Ox-eye daisy)

Gråspett –Picus canus 
(Grey-headed woodpecker)
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Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

• skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
• fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller 

döda träd och buskar,
• göra upp eld förutom på anvisad plats vid slogboden,
• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
• parkera annat än på anvisade platser.

§

Syftet med naturreservatet är att:
säkerställa ett ur social naturvårdssynpunkt värdefullt område för rörligt friluftsliv och turism. 

FAKTA OM SILJASNÄS NATURRESERVAT
Bildades: 1978/1984
Storlek: 31,5 hektar
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Scanna QR-koden för mer 
information om Siljansnäs 
naturreservat.

Within the nature reserve it is not allowed to:

• damage or destroy the natural objects or surfaces,
• break branches, or otherwise damage living or dry trees 

and shrubs,
• make a fire except in the designated area,
• drive motorized vehicles except on designated roads,
• park except in designated areas

§

WELCOME TO  
SILJANSNÄS NATURE RESERVE

PROUD PINES AND SWOOSHING FIRS
Björkberget mountain rises 361 meters above sea level. Proud 
pines parade the mountain top and fragrant Labrador tea and 
heather grows beneath the trees. The slopes of Björkberget 
mountain are covered with a swooshing forest of spruce, 
birch, rowan and willow. Green, soft mosses and blueberry 
plants cover the ground.

LOOK FOR BIRDS AND BEASTS
In the nature reserve you can meet our most common small 
birds such as Eurasian nuthatch, blue tit and bullfinch.  
But also crested tit and grey-headed woodpecker. And take 
a look  at the sky, you might catch a glimpse of the golden 
eagle as it sails over the mountain. If you are lucky you might 
encounter mountain hare, roe deer, red deer or moose in the 
forest!

FLOWERS AND BUTTERFLIES
Traces of the village’s history can be found at Buffils Anna’s 
meadow. For many generations, the farmers from Siljansnäs 
have harvested hay from the meadow, to feed their cows 
and horses. Around midsummer, the meadow is covered 
with ox-eye daisies. On warm summer days you can see 
swallowtails and peacock butterflies flying from flower to 
flower. The view  from the top of the meadow is stunningly 
beautiful!

NATURE TRAILS
The Forest trail is about 2 kilometers long and, in some parts, 
steep and rocky. The Forest trail is marked with an orange 
color on trees and stones.
The HumbleBee trail is about 250 meters long. The trail 
consists of packed gravel and is without any major height 
differences is accessible with strollers and wheelchairs.

In 2017 the County Administrative Board of Dalarna 
conducted a prescribed fire in the nature reserve in order to 
create habitats for species that depend on burnt forests for 
their survival. The burnt area is located along the Forest trail.

STÅTLIGA TALLAR OCH 
SUSANDE GRANAR
Björkberget är 361 meter högt.  
På toppen ståtar höga tallar och 
marken täcks av doftande skvattram 
och ljung. I Björkbergets sluttningar 
ser skogen annorlunda ut. Där växer 
susande granar tillsammans med 
björk, rönn och sälg. Gröna, mjuka 
mossmattor breder ut sig mellan träd 
och blåbärsris. 

SPANA EFTER FÅGLAR OCH 
FYRFOTA DJUR
I naturreservatet kan du möta våra 
vanligaste småfåglar som talgoxe, 
blåmes och nötväcka. Men också 
tofsmes, svartmes och gråspett. 
Lyfter du blicken mot himlen kan 
du få se ormvråk och kungsörn segla 
över Björkberget.  
Är du bra på att smyga och har riktig 
tur kan du även stöta på skogshare, 
rådjur, älg och kronhjort! 

BLOMMOR OCH FJÄRILAR
Spår av bygdens historia hittar 
du vid Buffils Annas äng. Här har 
bönderna från Siljansnäs i många 
generationer bärgat hö till sina kor 
och hästar. Runt midsommar är 
ängen översållad av prästkragar. 
Varma dagar kan du få se 
makaonfjärilen flyga mellan 
blommorna. Från toppen av ängen 
hittar du kanske den vackraste 
utsikten från Björkberget!

SPÅR AV SKOGSBRAND 
2017 genomförde Länsstyrelsen 
en mindre naturvårdsbränning 
i naturreservatet, dels för att 
skapa ett område med bränd skog 
men också för att du som besöker 
naturreservatet ska kunna se hur 
naturen återhämtar sig efter en 
skogsbrand. Brandområdet ligger 
längs med skogsstigen, se kartan.
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NATURSTIGARNA
Från naturum Dalarna utgår två naturstigar som hjälper 
dig att upptäcka naturreservatet.
Skogsstigen är cirka 2 kilometer lång och är bitvis brant 
och stenig, den är märkt med en orange färg på träd och 
stenar. 
Den kortare HumleBumlestigen är cirka 250 meter 
lång. Det är en bred gång av packat grus utan större 
höjdskillnader och framkomlig med barnvagn och rullstol.


