
Tandövala är stort. Här kan du 
vandra länge utan att stöta 
på vägar eller höra ljud från 
närliggande tätort. Däremot finns 
här mänskliga spår. Spår i form av 
hus, stigar och en betespåverkad 
skog. Välkommen till en riktig 
pärla – Tandövala!

VÄLKOMMEN TILL TANDÖVALA

Här befinner du dig på en vard. Det är nästan 
som ett fjäll. Det återkommer i namnen på 
fäbodarna Södra och Norra Vardsätern. En 
vard är ett högt, delvis kalt berg, som ligger 
mitt i skogslandskapet. Utsikten från toppen är 
makalös. Sänker du blicken mot backen kan du 
skåda några av fjällens lågväxta skönheter, som 
krypljung och ripbär. I sluttningarnas frodiga 
ängsskog, bland de krokiga fjällbjörkarna, växer 
den betydligt högre fjälltoltan som blommar i 
blått på sensommaren. 

MÄNNISKANS OCH ELDENS SKOG
Här har människor levt och verkat länge. 
Traditionen med fäbodar har funnits sedan 
1600-talet. Förr betade korna i skogen och man 
högg timmer i stor skala redan på 1830-talet för 
att skicka till sågverken i Värmland. Fäbodarna 
upphörde på 1940-talet. Idag har byggnaderna 
renoverats och fäbodarna betas nu med getter 
under sommaren.

Skogen bär spår av eldens flammor. Brända och 
förkolnade högstubbar står kvar som tydliga 
minnesmärken av hettans kraft. Men elden 
skapade också nya förutsättningar för både 
växter och djur. I de skapade luckorna växte nya 
träd upp. Skalbaggar, lavar och många andra arter 
anpassade sig. Idag brinner skogen väldigt sällan. 
Arter som skrovlig flatbagge till exempel, får då 
svårt att överleva.

SJÖFÅGEL, SKOGSFÅGEL  
OCH ROVDJUR
De gamla fäbodstigarna och Gräsbricksleden 
underlättar din vandring. Du passerar ett vackert 
strömmande vattenfall.  En pärluggla hoar 
mjukt på håll. På vattnet i tjärnarna simmar två 
storlommar. Stämningen tätnar av deras ödsliga 
rop. Det doftar skvattram. Vid rasten på en 
gammal granstam kommer den orädda lavskrikan 
fram. Sitter du tyst riktigt länge kanske någon 
av landets fyra stora rovdjur, björn, varg, lo och 
järv också tittar förbi. Ett magiskt äventyr i 
Tandövala.Pärlugglan (Aegolius funereus) kallas i 

norra Dalarna även för harbabbla.

Vattenfallen finns öster om Vardgaveln på kartan.

Varglav (Letharia vulpina) användes förr  
som varggift, därav dess namn.

Syftet med naturreservatet är främst att bevara 
områdets naturmiljö med ett extremt sydligt beläget 
lågfjäll med en till stora delar orörd natur. 

FAKTA OM TANDÖVALA
Bildades: 1982
Storlek: 3 498 hektar
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Väster om Limedsforsen, cirka 3,5 mil nordväst 
om Malung

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

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• skada mark eller geologiska naturföremål,
• skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd 

och buskar, 
• gräva upp växter eller ta bort mossa och lav, fånga eller  

insamla djur,
• köra motordrivet fordon i terrängen
• flyga med luftfarkost på lägre höjd än 300 meter samt 

att landa inom området.
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Tandövala is vast. Here you can walk for a long time without en
countering roads or hearing noise from nearby towns. On the oth
er hand, there are human traces here. Traces in the form of hous
es, trails and a grazed forest. Welcome to a real gem  Tandövala!

Up here, it’s almost like you’re on a mountain. This type of 
terrain is known as a “vard,” as in the names of the shepherd’s 
huts: Södra och Norra Vardsätern. A vard is a high, partly bare 
mountain located in the middle of a forested landscape. The 
view from the mountaintop is outstanding. If you gaze down 
below, you can see some of the bare mountain’s low-growing 
beauties, such as mountain azaleas and mountain bearberry. 
In the lush forests of the slopes, among the crooked 
mountain birches, grow the considerably higher alpine blue-
sow-thistles, whose azure blossoms are on full display in late 
summer.

The old-growth pine trees here can be up to 500 years old, 
but people have lived here for much longer than that. The 
tradition of shepherd’s huts began in the 1700s, but ended 
in the 1940s. Now you can once more watch goats grazing 
in the pastures around the renovated buildings. In the past, 
cows grazed in these woods – and as far back as the 1830s, 
timber for the sawmills in Värmland was being felled here on 
a large scale. Fire has also shaped the forest. Scorched high 
stumps smudged with traces of coal tell the history of the 
forest’s fires.

IN THE RESERVE IT IS FORBIDDEN TO:
• damage the land or natural geological objects,
• damage growing or dead trees and shrubs (standing or 
fallen),

• dig up plants or remove moss and lichens, catch or
  collect animals,
• operate motor-driven vehicles on the terrain
• fly any aircraft or drone at an altitude of less than 300 
meters, or to land in the area.

WELCOME TO TANDÖVALA
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