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I den gamla � nnbyn Skattlösberg vandrar du i historiska fotspår. 
Här har diktaren Dan Anderssons fötter trampat, här har � nska 
nybyggare slitit hårt för att bruka jorden och här har till och med 
olika former av magi utövats. En magisk och vacker plats är och 
förblir det.

Skattlösberg, i Grangärde socken väster om Ludvika, har ett läge 
som är typiskt för � nnbyar – högt upp på ett berg med milsvid 
utsikt. Platsen � ck sitt namn i början av 1600-talet då hertig 
Karl (sedermera Karl IX) ville se mer invandring från Finland. 
Nybyggarna � ck odla upp lämplig skogsmark och var de första 
sex åren befriade från skatt, alltså skattlösa. Finnarna som kom 
hit öppnade successivt upp landskapet genom att fälla skogen för 
att skapa odlingsmark. Så småningom växte det fram ett jord-
bruk med slåtterängar, betesmarker och åkrar. Hela området är 
välbevarat och har kvar mycket av det gamla utseendet.

Bete och slåtter ger en rik � ora
Slåtterängarna slås fortfarande delvis med lie, precis som de gjorts 
i hundratals år. Här � nns en av Dalarnas rikaste förekomster av 
fältgentiana, men den intresserade kan även hitta liten blåklocka, 
kattfot, brudsporre, jungfrulin, dvärglummer, tvåblad, darrgräs, 
låsbräken och slåtter� bbla. Dessa ljusälskande, småväxta arter 
skulle på modernt brukad odlingsmark konkurreras ut i skuggan 
från mer högväxta blommor. På sensommaren � nns här också 
� ertalet färgglada och ovanliga ängssvampar så som ängsvaxskiv-
ling, rödskivlingar, grålila vaxskivling, scharlakansvaxskivling och 
violett � ngersvamp. Många av svamparna trivs särskilt bra i Finn-
Pers backe, ovanför Gammelgården, som bara sköts med bete.

På 1800-talet var största delen av det som idag är naturreservat 
äng och åker. Djuren gick längre ut på ytterområdena samt på 
skogen. Idag sköts stora delar av den gamla ängsmarken och 
åkrarna genom bete. Kor och får är viktiga för att hålla landskapet 
öppet och för att behålla artrikedomen. Om betet försvinner, så 
tar skogen över och då försvinner också de unika ängsväxterna.

I Dan Anderssons fotspår
Byn Skattlösberg är kanske annars mest känd för att skalden Dan 
Andersson kommer härifrån. Miljön och livet i � nnmarken är 
ett återkommande tema i många av hans dikter. Dan Andersson 
föddes 1888 i byns skolhus. Detta � nns inte kvar, men det gör 
Luossastugan, som var diktarens hem under några år. Där kom 
� era av hans verk till, bland annat Kolarhistorier och Kolvaktarens 
visor. Här � nns möbler och föremål med anknytning till 
Andersson. I augusti varje år hålls Luossafesten till hans minne.

Luossastugan ligger i den östligaste delen av naturreservatet och 
promenaden dit går via en stig ner för sluttningarna, förbi en av 
Dalarnas artrikaste slåtterängar, över Polkabäcken och genom 
betesmarker. Under sommaren erbjuds dagligen guidade 
visningar.

Finnpörte och trollgubbe
Värt ett besök är också Gammelgården. Den består av ett tiotal 
gamla byggnader som � yttats hit från trakterna runt Skattlösberg, 
bland annat ett � nnpörte. Finnpörtet (rökstugan) var den tidi-
gaste formen av bostad på � nnmarken. Typiskt för ett � nnpörte 
var att det saknade skorsten, så röken från eldstaden leddes ut 
genom ett hål i taket.

Vill man uppleva magi så går man vidare till Trolltomta. På 
1700-talet bodde Matts Larsson här. Han var en av � nnmarkens 
mest framstående trollgubbar och kunde hjälpa folk att hitta 
försvunna barn och saker. Han ansågs ha så magiska krafter att 
prästen i Grangärde vägrade att begrava honom i vigd jord.

Vid Skattlösberg är det som om tiden stått stilla.

Luossastugan, där Dan Andersson bodde en tid.
Vila benen en stund och njut av medhavd matsäck. Kanske får du 
inspiration till en dikt?
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Skattlösberg
Välkommen till Skattlösbergs naturreservat
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Skattlösbergs by
”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, 
det är något bakom stjärnorna, bakom heta hjärtat mitt. 
Hören - något går och viskar, går och lockar mig och beder: 
Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!”

Dan Andersson

När du besöker naturreservatet, 
tänk då på att det är förbjudet att: 

• ta med okopplad hund, 
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon annat än på 

anvisade vägar,
• parkera annat än på anvisade platser,
• uppställa husvagn annat än tillfälligt vid dagsbesök, 
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 

eller döda träd och buskar, plocka blommor och gräs 
eller på annat sätt skada vegetationen,

• tälta,
• sätta upp tavla, plakat, a�  sch, skylt eller liknande,
• på ett störande sätt använda musikspelare eller dylikt.

Mer information
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun
Tel. 010-225 00 00 
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

Syftet med Sveriges naturreservat är att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
och tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

Fullständiga föreskrifter fi nns angivna på informationstavlor 
vid naturreservatens entréer.

Foldern har tagits fram inom 
projektet Foder & Fägring 
med stöd av EU:s LIFE+-
fond. Genom Foder & Fägring 
röjdes under 2011-2013 mer 
av de tidigare ängsmarkerna. 
Dessa sköts nu genom bete. 
Är du nyfi ken och vill veta mer? 
Kontakta Länsstyrelsen eller läs 
mer på www.foderochfagring.se




