
NATURRESERVAT I DALARNAS LÄN

JÄTTURN

VÄLKOMMEN TILL JÄTTURN!
För att skydda naturen i reservatet har följande regler 
tagits fram för besökarna:

Det är inte tillåtet att:

• köra motordrivet fordon eller motorbåt
• tälta
• rida
• medföra okopplad hund
• göra upp eld. Undantag gäller för eldning i kolarkojan 

och på eldpallen invid kolarkojan.
• skada torra träd eller andra vedlämningar exempelvis 

för eldning
• gräva upp eller plocka ris, örter, mossor eller lavar eller 

bryta kvistar
• samla insekter
• anordna orienteringstävling
• göra åverkan, till exempel genom att göra inskrifter, på 

klippväggarna innanför eller utanför grottan

Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. 
Nätverket skapades för att hejda utrotningen av arter och 
förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I Sverige samordnar 
Naturvårdsverket arbetet med Natura 2000.  
Länsstyrelserna gör den lokala insatsen.  
Mer information: www.naturvardsverket.se  
och www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000.

Reservatet omfattar området runt sjöarna Jätturn och 
Vitturn. Den pittoreska lilla skogssjön Jätturn ligger 
djupt mellan skogs- och bergbranter. Dessa består av 
urkalksten. På sjöns södra strand finns en grotta som har 
bildats genom vittring i kalkstenen.

VÄGBESKRIVNING
Norrifrån: Åk över Romme och Halvarsgårdarna och 
passera Skens- och Ulvshyttan. Vid Pollackssund, sväng 
västerut. Från Romme är det ca 28 kilometer.

Söderifrån: Åk från Smedjebacken via Jobsbo, norrut 
förbi Getbo och Finngården. Vid Pollackssund sväng 
västerut. Från Smedjebacken, ca 23 kilometer.

Mer information
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat
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1  Längst norrut i reservatet ligger 
Bråfallsstenen. Ett fornminne som inte 
är skapat av människan! Stenen är en 
så kallad migmatit vilket är en bland-
bergart som en gång i tiden smält 
samman under vulkanisk verksamhet. 
Mot söder syns veckade vågband  
i stenens struktur. 
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2  I reservatets norra del, sydväst 
om Sävsjön, ligger lämningar efter 
Lilla Bråfall. Torpet byggdes 1650 
och brann ner till grunden 1934.

Ett besök i Jätturns naturreservat är en perfekt dags-
utflykt för familjen. Här finns en utmärkt stig att vandra på 
och längs vägen många spännande saker att se. Väl framme 
vid sjön Jätturn kan du äta matsäck vid kolarkojan, samt 
låna en båt och ro ut över sjön och in i jätturngrottan.

Naturreservatet bjuder även på intressant natur och flora. 
På Jätturns södra sida reser sig en bergknalle delvis av ur-
kalksten – en mycket ovanlig bergart i Dalarna. Här finns en 
frodig växtlighet med bland annat tre sällsynta ormbunkar; 
murruta, grönbräken och fjällhällebräken. 

I den över 100 år gamla granskogen finns också ädla löv-
träd som alm och lönn. Såhär långt norrut växer de bara på 
gynnsamma lokaler. Naturmiljön i området har påverkats 
av mänsklig aktivitet åtminstone sedan medeltiden. Väs-
ter om sjön Vitturn finns örtrika partier med växter som 
kärrviol, liljekonvalj, trollduva och brudborste.

3  En led med spänger och 
trappor löper runt den lilla 
skogsjön Jätturn. 

4  Vid den västra stranden finns 
en kolarkoja med eldstad och 
ved. Här finns också en båt som 
du kan låna för att ro över sjön 
och in i Jätturngrottan.

5  Efter en kort roddtur över den stilla 
sjön kommer du in i Jätturngrottans 
dunkel. Enligt sägnen ska Engelbrekt, 
Sten Sture den äldre och Drottning 
Kristina ha besökt grottan. Ta en stund 
och undersök väggarna. På grottans 
väggar finns ristningar av initialer,  
varav de äldsta är från 1600 talet!  
Observera att det inte är tillåtet att 
måla eller rista in något väggarna.

6  På bergknallens sydsluttning har en 
liten gård legat, Jätturnvallen. Torpet 
byggdes 1650 och brann ner till grunden 
1934. Byggnaderna är sedan länge 
försvunna men en del av den forna 
ängsmarken hålls öppen genom slåtter. 

JÄTTURN

Bilväg/gata

Sämre bilväg

Murruta, Asplenium ruta-muraria

Liljekonvalj, Convallaria majalis

N


