NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

HITTA HIT

HYKJEBERGET

Hykjeberget ligger ca 10 km
nordöst om Älvdalens sam
hälle. För att hitta hit är det
lättast att först ta sig till
Rot för att sedan åka mot
Klitten. Vägen till reservatet
är därefter välskyltad.

- ETT BERG MED HISTORIA

HYKJEBERGET

Den norra entrén till reser
vatet är huvudentrén och den
där man lättast tar sig upp till
toppen.

FÖRESKRIFTER
Snabbfakta om
Hykjeberget
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arter

#

Lyssna noga, kanske kan du
fortfarande höra havets brus?

Vi önskar dig en trevlig upplevelse ute i vår fina natur!
Lägger du ut bilder i sociala medier, använd gärna:

#HYKJEBERGET & #SKYDDADNATUR

Scanna QR-koden för
mer information om
Hykjeberget

MER INFORMATION
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
Producerad av Länsstyrelsen Dalarna 2016
Foto: Länsstyrelsen Dalarna där inte annat anges.
Illustrationer: Jonas Lundin, Mostphotos
Omslagsbild: Hykjebergets klippvägg - Lennart Bratt.
Kartor: Naturcentrum/© Länsstyrelsen Dalarna, Bakgrundskarta © Lantmäteriet.
Upplaga: 3000 exemplar.

Observera att all klättring sker på egen risk!
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*Se bilaga 5 / **Se bilaga 6
Du hittar beslut med tillhörande bilagor på vår webb.
På toppen av Hykjeberget finns det skyltar som förklarar mer ingående.

cken

Meter över
havet

Berget har sitt ursprung från tiden
då Dalarna låg under vatten för 1700
miljoner år sedan. Den sand och sten
som bildade havsbottnen då, har under
miljoner år pressats samman till det
berg vi står på idag.
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skada växande eller döda – stående eller omkull
fallna – träd, stubbar och buskar,
framföra motordrivet fordon i terrängen. Undan
tag för snöskoter på led på väl snötäckt mark,
elda annat än på anvisad plats,
tälta annat än på anvisad plats,
skada mark, geologiska föremål, block och berg
t.ex. genom att mejsla, borra och hacka. Undan
tag* gäller inom befintliga klätterleder,
klättra i bergsbranter. Undantag gäller klätterle
der* med hänsyn tagen till häckande fåglar.**

Sjurä

Miljoner år
gammalt

Från toppen av Hykjeberget är utsikten
över landskapet helt fantastisk. Höjden
svindlar och du kan nästan ta på
molnen… men det märkliga är att du
står på en gammal havsbotten.
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Inom reservatet är det inte tillåtet att:

Parkering
0

200 m

Kungsörn
Aquila chrysaetos

På kartan framgår det var på
klippväggen det är tillåtet att klättra.
Var uppmärksam på varnande fåglar!
Om du märker att fåglarna blir störda
kan det vara ett tecken på att du är för
nära deras boplats. Klättra då på en
annan tillåten del av branten. I vissa
fall stängs delar av klippväggen under
häckningsperioderna.
När du klättrar här bör du vara kunnig
om klättring på större klippväggar
och hur man använder naturliga
säkringar, så kallad traditionell
klättring. Sopning av lederna är
inte tillåtet.

– VISST FÅR DU KLÄTTRA
HÄR, MEN HÅLL DIG TILL
RÄTT OMRÅDE.

Persgrav

KLÄTTRING
En rad ovanliga växter har också hittat sin plats i branten.
På klippväggarnas små hyllor växer gul fetknopp, bergglim,
svartbräken och gaffelbräken. Därför är klättring endast
tillåten på en del av branten och klippväggarna.
Branten med dess klippväggar är hem för några av
vildmarkens fåglar. På de större klipphyllorna häckar
fjällvråk, korp och tornfalk. Fåglarna trivs i de otillgängliga
branterna. Men de är också känsliga för störningar. Ofta
syns kungsörnen på breda vingar segla över Hykjebergets
topp.
N

Syftet med reservatet är att bevara områdets
intressanta karaktär och att ge allmänheten
möjlighet att ta del av den säregna miljön.

– POPPIS BLAND KUNGSÖRNAR,
KORPAR OCH KLÄTTRARE.

KLIPPVÄGGEN

1734 JUL. 11.
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Inte långt efter att Dalaresan avslutades friade Linné till Sara
Elisabeth och de gifte sig 1739.

”Ovanpå berget åskådade man med största nöje de vitt
omkring liggande orter; sjön Siljan och Orsa, Mora och
Orsa kyrkor, Isundsberget, Gåfshus - och Wäsberget
samt Leksandsbergen. Enär vädret är klart, synas även
därifrån själva fjällen”

Vad tänkte Linné på när han vandrade på stigen genom skogen
mot bergets topp? Kanske på alla de ovanliga växter han hört
ryktats skulle finnas här. Eller på Sara Elisabeth, dottern till
gruvläkaren i Falun, som Linné träffat vid jul.
Att han tyckte utsikten var storslagen vet vi i alla fall.
Följande står att läsa i Linnés resedagbok den 11 juli
1734:

LINNÉ PÅ HYKJEBERGET

Lind
Tilia cordata

DET VARMA BERGET

Lind och stinknäva är
några av arterna som
lever vid Hykjeberget.

Hykjebergets branter är omslutna av skog. Markerna täcks
av mjuka mossor och blåbärsris. På gamla, döda liggande träd
växer trädsvampar som gränsticka och rynkskinn. Lunglav,
skrovellav, garnlav och violettgrå tagellav växer på granar och
sälgar. Dessa lavar och svampar hittas bara i skogar som är
gamla och fått växa i fred.
Mot toppen blir markerna torrare och magrare. Gamla, knotiga
tallar kröner berget. Några av dem är så gamla, att de redan
växte här när Carl von Linné år 1734 hade vägarna förbi på sin
Dalaresa.
På tallstammarna syns brandljud, spår efter tidigare
skogsbränder. Även Linné noterade brandspåren i sin
resedagbok:

– OCH DE GAMLA TRÄDEN

DEN FINA SKOGEN

Stinknäva
Geranium robertianum

– MED BLOM OCH BRUD I SINNET

SNÄCKA

Lind är ett typiskt träd
i sydligare trakter. Men
klarar sig här med hjälp
av Hykjebergets värme.

– EN PLATS FÖR DE OVANLIGA
Hykjebergets branter syns vida omkring i landskapet. Från
toppen stupar berget lodrätt ner. Solens strålar värmer upp
klippväggarna. När nattens kyla sätter in strålar värmen ut
från berget. I skydd från den kyliga nordanvinden, omsluten
av bergets värme, lever ovanliga och värmeälskande växter –
lönn, lind, skogstry, sötvedel, back- och bergdunört, stinknäva,
rockentrav, kungsljus, underviol och tjärblomster.
Växterna är spår efter svunna, varmare perioder i vår historia
då skogarna här i norra Dalarna såg annorlunda ut. Tack vare
det milda klimatet vid berget kan växterna fortfarande leva
kvar.

ELLER

Berg med branta klippväggar som vetter mot syd eller väst
kallas också för sydväxtberg. Bispbergs klack, Våckelberget,
Tansvägga och Tvärstupet är andra sydväxtberg i Dalarna.

SNIGEL

Det har
däremot
snäckor!

Hykjeberget är en av tre platser i Dalarna där man har
hittat flest sniglar och snäckor. Hela 25 olika arter har
hittats vid Hykjeberget. Så om du har fötterna förbi
Hykjeberget kan du försöka hitta en snigel eller snäcka,
men kom ihåg att vi också måste vara försiktiga med även
de minsta liven!

När du tänker på en snigel, har den då ett skal? De allra
flesta tror att sniglar har skal. Men det är fel, en snigel
som har ett skal kallas nämligen för en snäcka och en
snigel utan ett skal kalls för snigel.

?

En snigel har
inget skal...

”Överst hade elden fordom härjat; varpå dock stod kvar några
strödda träd med ljung på en steril mark”

Texten som Linné och hans resesällskap
ristade in på en tall på Hykjebergets topp.

”
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SAKER DU KANSKE INTE
VISSTE OM HYKJEBERGET...

På Hykjebergets topp hittar du en bänk i
dalasandsten. Det är Dalarnas lysningsgåva till
prinsparet. Här kan du vila dina trötta ben!

Blickar du ut från Hykjebergets höga topp så
kan du på fina dagar se ända bort till Mora!

Linné skrev i sin resedagbok att namnet på
resesällskapet ristades in i en tall på toppen
av Hykjeberget. Kan du hitta tallen?

Många tallar som växer på Hykjeberget är
riktigt gamla. Vissa har vuxit här sen Linnés
tid på 1700-talet.

GENOM TIDERNA

– TILL NYTTA OCH NÖJE

På Hykjeberget är känslan av vildmark och orördhet
stark, fastän skogarna länge påverkats av människors
verksamhet. Redan för 10 000 år sedan jagade människor
i Hykjebergets skogar. Vid PersGrav finns mer än tjugo
fångstgropar från stenåldern.
Stubbar vittnar om att virke och ved hämtats här. Granar
med vridna och krokiga stammar har en gång i tiden
tuktats av kor och getter från närliggande fäbodar.

Idag är Hykjeberget ett populärt utflyktsmål. Åk hit
du med och njut av skogen och utsikten. Slå dig ner på
prinsbänken och känn dig som en kunglighet. Bänken
är gjord av älvdalskvartsit, eller dalasandsten som den
också kallas, och är Dalarnas bröllopsgåva till prins Carl
Philip och prinsessan Sofia.

