NATURRESERVAT
VÄLKOMMEN TILL HYKJEBERGET
Promenaden mot toppen tar på krafterna,
stigen är stenig, skogen orörd och vild.
Väl framme får du flerfalt lön för mödan
– utsikten vid fint väder är vidunderlig!
Lodytan nedanför toppen är hundra meter hög
och det känns tryggt med staketet
som löper längs bergskammen.
Den milsvida vyn lämnar ingen oberörd.
Kände Linné på samma sätt när han var här 1734?
Eller var hans tankar upptagna av de sällsynta
växter han hittat vid bergets fot?
SYDLIGA VÄXTER
Nedanför branten och längs Persbäcken är växtligheten ovanligt frodig.
Området är känt för sina sydliga växter
som vanligtvis inte går att hitta så här långt norrut.
I den varma sydbranten trivs lönn och lind,
liksom värmeälskande örter som underviol, svartbräken och sötvedel.

Hykjebergets branter når 594 meter över havet, men du står faktiskt på en gammal
havsbotten! Berget är uppbyggt av konglomerat, en bergart som har sitt ursprung från
tiden då Dalarna låg under vatten för 1700 miljoner år sedan. Den sand och sten som
bildade havsbottnen har under årens lopp pressats samman till det berg vi ser idag.
Lyssna noga, kanske kan du fortfarande höra havets brus…?

WELCOME TO HYKJEBERGET
The walk to the top is strenuous, the path is
stony, and the forest is untouched and wild. Once
there, you can reap the rewards – the views in
good weather are amazing! Beneath the summit
is a 100 meter vertical cliff, and the guard rail
along the crest is a welcome safety measure.
The wide panorama view does not leave anyone
untouched. Was Carl Linnaeus also deeply
moved when he was here in 1734? Or was he too
busy thinking about all the rare plants he had
found at the foot of the mountain?
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SKOGENS HISTORIA
Korp
Ett system av fångstgropar vittnar om att människor
Corvus
redan under forntiden varit verksamma på berget.
corax
Länge användes bergssluttningarna som betesmarker.
Många gånger har skogen härjats av skogsbränder
och tidigare stod ett brandvaktstorn på bergets krön.
Tornet revs 1993.

SYDVÄXTBERG – VAD ÄR DET?
Hykjeberget är ett av landets finaste sydväxtberg.
De sydvända klippväggarna lagrar värme
och ger lä för kyliga nordvindar.
Lokalklimatet vid berget är därför mildare än i omgivningen
och gynnsamt för en rad värmekrävande arter.
Våckelberget, Bispbergs klack och Tansvägga
är exempel på andra kända sydväxtberg i Dalarna.

N

s
Per

STÖRNINGSKÄNSLIGA ARTER
På berget lever flera känsliga fåglar,
som behöver lugn och ro när de häckar och har ungar.
I branterna växer också sällsynta mossor och lavar.
Berget är populärt bland klättrare,
men för att skydda känsliga djur och växter
får man bara klättra i en del av branten.
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SOUTHERN PLANTS
Below the precipice and along the river Persbäcken the
vegetation is rich. The area is known for its southern
plants, which are not normally found this far north. Norway maple and small-leaved lime thrive on the southern
slope, along with heat-loving herbs such as wonder violet,
maidenhair spleenwort and wild liquorice.
SENSITIVE SPECIES
The mountain is popular among climbers but in order
to protect sensitive animals and plants, climbing is only
permitted on parts of the cliff face. Several sensitive birds,
that need peace and quiet when they breed and have
young, nest on the mountain. The steep slopes are also
home to rare mosses and lichens.

FOREST HISTORY
A system of trapping pits reveals that man was active on
the mountain already in prehistoric times. In the 18th century, the mountain slopes were used for grazing. The forest
has been ravaged by fire many times, and for a long time
a fire tower was located on the top of the mountain. The
tower was demolished in 1993.

§

REGULATIONS

Within the nature reserve it is not permitted to:
• damage living or dead – standing or fallen – trees,
stumps or shrubs,
• drive motorised vehicles in the terrain. Snowmobiles
are permitted, however, on trails with sufficient snow
cover,
• light fires other than in designated places,
• camp other than in designated places,
• cause damage to the ground, geological objects,
boulders or rock by e.g. chiselling, drilling or cutting.
Exceptions* apply within existing climbing routes,
• climb on cliff faces. Exceptions apply to climbing
routes* with consideration to breeding birds**.
*See appendix 5 under decisions / **See appendix 6 under decisions.
Decisions and appurtenant appendices are found on our website.

Dry closet

Fornlämning
(fångstgropar)
Ancient remain

Lönn
Acer platanoides

Syfte med reservatet: Syftet är att bevara ett utpräglat sydväxtberg med karaktäristisk växtlighet och känsligt djurliv i orört skick.
Syftet är också att bervara och vårda brandpräglade och lövrika
delområden samt bevara områdets stora värden för friluftslivet.

§

FÖRESKRIFTER

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

Markägare: Sveaskog
Storlek: 126 hektar

• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,

Beslutsår: 1990, utvidgat 2015 från 57 hektar till nuvarande
storlek.

• framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag
för snöskoter på led på väl snötäckt mark,

Skyltens tillverkningsår: 2016

• elda annat än på anvisad plats,
• tälta annat än på anvisad plats,

Scanna QR-koden här intill med din
mobil och läs mer om naturreservatet på
länsstyrelsens hemsida.

Lind
Tilia cordata

• skada mark, geologiska föremål, block och berg
t.ex. genom att mejsla, borra och hacka. Undantag*
gäller inom befintliga klätterleder,
• klättra i bergsbranter. Undantag gäller klätterleder*
med hänsyn tagen till häckande fåglar**.

Underviol
Viola mirabilis

Sötvedel
Astragalus glycyphyllos

Svartbräken
Asplenium trichomanes

Produktion: Naturcentrum AB.Text och layout: A. Elf. Karta: C. Lindkvist.
Illustrationer: M. Holmer (Hykjeberget, fjällvråk, korp), C.A.M. Lindman (sötvedel)
och N. Forshed (övriga).

*Se bilaga 5 i beslut / **Se bilaga 6 i beslut.
Du hittar beslut med tillhörande bilagor på vår webb.
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