Välkommen till Koppångens naturreservat
Området har skyddats för att bevara det unika, storslagna
och opåverkade myr- och skogslandskapet. Marken ägs
av Naturvårdsverket
och förvaltas av
Länsstyrelsen
Koppången
Dalarna.
Koppången är en del
av Natura 2000, det
europeiska nätverket
Mora
för skyddad natur samt
Ramsar, ett internationellt
Falun
nätverk för skydd av
Borlänge
värdefulla våtmarker och
fågelområden.
Reservatet är 4936 hektar stort och
bildades 1999 samt utökades 2009.

§

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• Skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller
lågor.
• Köra motordrivet fordon i terrängen.
Gäller både barmark och snötäckt mark.
Fullständiga föreskrifter finns på länsstyrelsens webbplats,
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Producerad av Länsstyrelsen Dalarna 2014, reviderad 2015.
Kartor: © Länsstyrelsen Dalarna, Bakgrundskarta © Lantmäteriet
Övriga illustrationer: Jonas Lundin

Skidåkning
Att kalla Koppången för skidparadis är ingen överdrift.
Höjdläget, som varierar mellan 450–650 meter över havet,
och den höga nederbörden ger en lång snösäsong. Ett flertal
uppdragna skidleder finns att välja för den som önskar
kortare eller längre turer. Ett bra ställe att utgå ifrån är stora
entrén vid parkeringen längs väg E45. Skidlederna sköts av
polarhundsklubben som regelbundet kör hundspannsturer
i området. Efter snöfall kan det ta några dagar innan alla
leder är uppkörda igen.
De storslagna myrvidderna med sina skogsklädda öar
erbjuder också fantastiska möjligheter till fri skidåkning,
särskilt på skarsnön under vårvintern.

Blomtäkts fäbod, 1940-tal.

Fäbodliv och myrslåtter
Strax söder om Tunturiberget ligger en samling byggnader
omgivna av öppna gräsmarker. Det är ett gammalt
fäbodställe med det vackra namnet Blomtäkt. Förr har
husen och fäbodvallen sjudit av liv och verksamhet om
somrarna. Då bodde kvinnor och barn från närliggande
Orsabyar här. De vallade sina kor och getter till bete i
skogarna. Av djurens mjölk tillverkades smör, ost och
messmör.
I slutet av juli drog den viktiga myrslåttern igång. Alla
hjälptes åt att med lie slå starren ute på myrarna. Ett slitigt
och tungt arbete som var ett måste för att få ihop vinterfoder
till kreaturen.

Jakt

Framåt senhösten när marken frusit och snön lagt sig
hämtades starrhöet med häst och släde. Det berättas om hur
hela byar hjälptes åt att trampa upp stigar i den djupa snön,
så att hästarna kunde ta sig fram.

Jakt, fiske och bärplockning har alltid varit och är
fortfarande ett naturligt inslag i Koppångens naturreservat.
När reservatet bildades bestämdes att jakt får bedrivas som
förut, men med ett undantag. I ett område i östra delen av
naturreservatet är skogshönsen tjäder, orre, järpe och ripa
fredade från jakt. Under en tioårig försöksperiod ska jägarna
varje år inventera skogshönsen i hela naturreservatet och
föra statistik över antalet skjutna hönsfåglar. Statistiken
rapporteras in till Länsstyrelsen Dalarna som följer hur
jakten påverkar fågelstammarna.

Ljuden av svepande liar och klingande koskällor har för
länge sedan tystnat. Kvar finns den öppna marken och
husen vid Blomtäkt. De är fina utflyktsmål i Koppångens
naturreservat. Ett hus har rustats och fungerar som rast- och
övernattningsstuga för vandrare och skidåkare. Stanna till
här och slå dig ned med en kopp kaffe. För 100 år sedan
satt kanske någon på samma ställe som du och lyssnade till
vindens sus i grantopparna eller eldens sprakande i spisen.

Koppången på vintern. Ett eldorado för hundspannsturer och skidåkare. Här ﬁnns cirka tre mil uppspårade skidleder som sköts av polarhundsklubben.

Bullerfritt friluftsliv
För att skydda de värdefulla myrmarkerna och behålla
friluftslivet fritt från buller är all motortrafik förbjuden i
Koppångens naturreservat.

Bilder: Per Ax, Leif Frid, Maria Jons, Mikael Stålberg,
Sebastian Kirppu, Orsa kommun bildarkiv.
Flygbild: Bergslagsbild AB

Undantag från förbudet får göras av polarhundsklubben
vid preparering av draghundsleder, skidleder och sök efter
smitande draghund. Jägarna har tillåtelse att transportera
ut fällda älgar i samband med jakt, på snötäckt mark
köra ut ved till älgpassen och saltstenar för de vilda
djuren. Undantag gäller också för förvaltarens skötsel av
naturreservatet.
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Varglav Letharia vulpina

Spatelvitmossa Sphagnum angermanicum

Tjädertupp och hönor Tetrao urogallus

Bergen är klädda med fina gamla granskogar. I skogen vid
Tunturiberget växer granar som är mer än 300 år gamla,
en ovanlig syn i dagens modernt brukade skogar! Skogen
har fått växa i fred, men här finns spår från äldre tiders
skogsbruk. Det är stubbar av grova tallar som höggs under
senare delen av 1800-talet. All snö som faller under vintern
och sent smälter bort på våren gör skogarna fuktiga och
frodiga hela sommaren. I de gamla granskogarna finns
därför många sällsynta lavar, mossor och vedsvampar som
t.ex. långskägg, ringlav, grenlav, gränsticka och doftticka.

Vidsträckta myrar och gamla skogar

Från kanten av den tysta gamla granskogen vid
Tunturibergets fot, kan du låta blicken resa över de mjukt
böljande myrmarkerna för att slutligen vila på bergen som
reser sig i horisonten. En plats där man gärna dröjer sig kvar
och förlorar sig i det vidsträckta och stillsamma.
Koppången ligger uppe på Orsa kommuns högland norr
om Ämådalen. Det här är gränslandet mellan Orsabyarnas
forna fäbodmarker och de gamla finnbosättningarna.
Naturreservatet ligger på båda sidor av väg E45 och är
15 kilometer långt och 4 kilometer brett.

De olika myrmarkerna sätter sin prägel på området.
Stora savannliknande våtmarker, brantare backmyrar som
klättrar högt upp i bergssluttningarna. Öppna kärr som
genomkorsas av flarkar – torra upphöjda torvsträngar
med blötare partier däremellan. Skogsklädda stråk över
myrsluttningarna ser ut som öar i ett hav. Om hösten tycks
myrarna glöda av växternas höstfärger.

Ljungpipare
Pluvialis apricaria
Foto: Länsstyrelsen Dalarna

De stora, sammanhängande och orörda våtmarkerna
gör Koppången till ett av Sveriges mest värdefulla
myrlandskap. Med sina trolska myrar, berg och skogar
har området i alla tider gjort djupa intryck på sina
besökare.

Foto: Mostphotos/Johan Trenkle

Foto: Creative Commons/Dagur Brynjolfsson

Koppången

Snöbrott är ett vanligt förekommande fenomen i den
snötyngda skogen på Tunturiberget. Grantopparna knäcks
av snö och is och faller ner till marken. Oftast överlever
trädet och skickar upp en ny topp viket ger granarna ett
lite ringlande utseende.
Mosaiken av orörda myrar, skogar och berg gör att
många olika slags fåglar och djur trivs här. Tjäder, dalripa,
ljungpipare, småspov, trana, älg, björn och skogsmård
är några av de många arter som påträffats i Koppångens
naturreservat.
Foto: Mostphotos/Hans Notsten

Myrmarkerna har under lång tid byggts upp av långsamt
växande vitmossor. De allra äldsta understa lagren har
under årens lopp förvandlats till mörk, brun torv. Vitmossa
kan hålla stora mängder vatten och är vackert grön eller
röd när den är fuktig. När den torkar blir den vit, därav
namnet. Vitmossor är bakteriedödande och användes
förr i tiden som såromslag. På Koppången växer flera
olika arter vitmossa som alla är mycket lika. En av dessa,
spatelvitmossa, är väldigt ovanlig och bara hittad på ett fåtal
platser i Sverige.

NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

Hjortron
Rubus chamaemorus

Dalripa i vinterdräkt
Lagopus lagopus
Foto:Creative Commons/Jörg Hempel

Kor på vallen, 1940-tal.

Foto: Mostphotos/AllanWallberg

Tel 010-225 00 00

Ute på myrarna växer vitmossor, starr, hjortron och
tranbär. Du kan även hitta blommor som t.ex. tätört,
slåtterblomma och Kung Karls spira. Här växer den
buskliknande dvärgbjörken och på gamla, döda träd kan
du se den gult lysande och ovanliga varglaven. På de torrare
skogsklädda stråken växer tall, odon, ljung och tuvull.

Slåtterblomma
Parnassia palustris

Trana
Grus grus

Tätört
Pinguicula vulgaris
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Blomtäkt. I stugan finns en kamin med kokplatta och bord att äta vid, samt träbritsar att rulla ut sovsäcken på. Från Blomtäkt kan
du ta dig söderut över Flickrans myrvidder eller norrut mot Tunturibergets trolska skogar.

Flickeråsen. En fin rastplats om du kommit farande från Blomäkt. Här kan
du också övernatta. Stugan har en öppen spis och träbritsar.

Inlandsbanans

Stora Tunturiberget

högsta punkt

652 m.ö.h

525 m.ö.h.

jan
Blomtäkt

Stormyren. Väster om E45 breder Stormyren ut sig, lite vildare och ensligare. Här finns inga markerade leder eller iordningställda rastplatser. Karta och kompass rekommenderas om du vill upptäcka Koppångens nordligaste del.

Vindskyddet vid Tunturi. Härifrån har du fin utblick över Koppångens vidder.
Gör upp en eld - att bara sitta och lyssna till eldens knastrande räcker långt.

Långtjärnen

Inland

Praktiska tips inför ditt besök
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• Det är blött i markerna. Använd gärna gummistövlar eller
andra rejäla skor om du ska vandra sommartid.
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• En stor parkering finns längs väg E45. Härifrån går en två
kilometer lång grusväg till Blomtäkts fäbod samt vintertid
flera skidleder.
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• Vinterleder är markerade med röda kryss på trästolpar.
Sommarleder är markerade med orange färg.
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Teckenförklaring
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Parkeringplats

Lindsborg

Med skidor på skaren. En fin dagstur är Blomtäkt - Svarttjärn och tillbaka. Den tar dig över Flickrans mosaik av myr och
skog. Se till att ha med dig många bullar och mycket kaffe. På vägen finns flera fina fikaställen att stanna vid.

Informationstavla
Järnvägsstation
Rastplats
Vindskydd med eldstad
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Naturreservatsgräns

Runt Koppången finns flera naturreservat att besöka. I Korpimäki ligger Orsas högsta berg, 732 meter över havet. I
Bengtarkilen finns stilla skogstjärnar och fin gammelskog. Vid Tjåberget finns Lusbostupet med sina fina vattenfall.
Hit är det bäst att åka på våren när snön
Korpimäki
smälter. Då brusar mycket vatten utför
fallen. På Anderåsberget kan du få se
Österåberget
riktigt gamla träd. Många av tallarna
Barkbergsknopparna
började växa på 1600-talet.
Tjåberget
I Dalarna finns tre nationalparker
och runt 300 naturreservat. För mer
information besök Länsstyrelsens
webbplats, www.lansstyrelsen.se/dalarna.
Eller skanna in QR-koden för att få
informationen direkt
i din mobiltelefon.

E45

Koppången

Våtmark
Skog

Bengtarkilen

Anderåsberget

Välkommen ut i
Dalarnas vackra
natur!
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Vill du uppleva mer vildmark?
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Svarttjärn

Tenningbrännan

• Var uppmärksam på att du kan möta hundspann i
skidspåret. För att underlätta möte, ta gärna ett kliv åt
sidan.
• Rast - och övernattningsstugorna vid Blomtäkt och
Flickeråsen står öppna året runt för besökare.
• Utedass och ved finns vid vindskyddet på Tunturiberget, i
stugorna vid Blomtäkt och Flickeråsen.
• Åk inlandsbanan till Koppången! Från station Ämådalen
når du södra delen av Koppången, och från station
Gråtbäck den norra delen. www.inlandsbanan.se
• Kikare, fågelbok och en blomsterflora kan vara roligt att ta
med sig vid besöket.
• För allas trevnad, både människor och djur, lämna inget
skräp efter dig!
• Följ allemansrättens grundregel: inte störa, inte förstöra.

