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Jätten på slätten

Som en jätte reser sig det mäktiga berget 
över det omgivande slättland skapet. 
Bergsmassivet består av tre höjder: 
Jätteklacken, Bispbergs klack och Griggers 
klack. Högst av de tre är Bispbergs klack 
som når hela 315 meter över havet. Här
ifrån kan man vid klart väder se ända till 
hoppbackarna i Falun, Kupolen i Borlänge 
och gruvlavarna i Garpenberg. Utsikts
platsen har varit ett populärt utflyktsmål 
sedan lång tid tillbaka. Förr fanns till och 
med en servering på toppen. 

Berget lagrar värme

Bispbergsmassivet kallas av botanister för 
ett ”sydväxtberg”. De sydostvända klipp
väggarna ger lä för kyliga nordvindar och 
lagrar värme över natten. Lokalklimatet vid 
berget är därför mildare än i omgivningen 
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•	 bore, chisel, paint or in any other way damage soil, rocks, 
boulders or stones,

•	 damage living or dead – standing or fallen – trees or bushes, 
pick or dig up herbs, mosses, polypores and lichens,

•	 light fire other than in designated places,
•	 camp,
•	 trap or collect animals,
•	 introduce species of plants or animals that are not native to 

this particular area,
•	 climb on the slopes at Griggers klack and Jätteklacken 

within the area marked on the sign map,
•	 drive motorised vehicles in the terrain.

N.B. tHe BAN ON MOtOr veHICLes IN tHe terrAIN ALsO 
APPLIes tO PAtHs IN tHe reserve. 

§ WITHIN THE RESERVE, IT IS FORBIDDEN TO:

•	 borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada mark, berg, 
block eller sten,

•	 skada växande eller döda - stående eller liggande - träd 
och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, ved  -
svampar och lavar,

•	 elda annat än på anvisad plats,
•	 tälta,
•	 fånga eller insamla djur,
•	 inplantera för området främmande växt- eller djurart,
•	 klättra i bergsbranten vid Griggers klack och Jätteklacken 

inom område utmärkt på skyltkartan,
•	 framföra motordrivet fordon i terrängen.

OBs! FÖrBuDet MOt MOtOrFOrDON I terrÄNGeN 
GÄLLer ÄveN reservAtets stIGAr.

§ I RESERVATET FÅR DU INTE:

vÄLKOMMeN tILL BIsPBerGs KLACK
Bispbergsmassivet är ett av Dalarnas främsta ”sydväxtberg”. 
Vid foten av berget lever en rad för trakten ovanliga och 
värmeälskande växter. I nordväst ligger höjden som gett 
reservatet dess namn – Bispbergs klack – som bjuder på 
milsvid utsikt över landskapet.

och gynnsamt för en rad värme-
krävande växter, mossor och lavar. 
Våckelberget, Hykjeberg, Tansvägga och 
Tvärstupet är andra sydväxtberg i Dalarna.
    Vid foten av berget växer samtliga ädla 
lövträd som är typiska för sydväxtberg, 
något som är unikt för länet. I reservatet 
finns också Dalarnas enda och landets nord
ligaste växtplatser för stenros och backför
gätmigej. Stink näva, getrams och sötvedel 
är andra värmeälskande växter med nord
liga utposter i reservatet.

störningskänsliga fåglar

De otillgängliga stupen är utmärkta häck
ningsmiljöer för störningskänsliga fåglar. 
Vissa år häckar pilgrimsfalk i branterna. 
Berget har också varit ett tillhåll för berguv. 
När störningskänsliga fåglar häckar i 
branterna, införs ofta tillträdesförbud 
på vissa delar av berget. 
    Branternas rika och störnings
känsliga växt-och djurliv är orsaken 
till klättringsförbudet som gäller i stora 
delar av reservatet.

på Berget tändes en eld

I orostider tändes förr en vårdkase på toppen 
av Jätte klacken för att varna befolkningen. 
Nästa steg i kedjan av signaleldar lär ha tänts i  
Garpen berg. Vårdkasarna användes för sista 
gången då Ryssland anföll Gävle 1719. 

En störtdykande pilgrimsfalk kan flyga snabbare än 
320 km/h och kallas ibland för ”världens snabbaste 
djur”. Pilgrimsfalken var nära utrotning på 70-talet 
på grund av PCB, DDT och andra miljögifter. Tack 
vare ett avelsprogram i vilket falkar fötts upp och 
placerats ut i naturen har  stammen kunnat räddas. 
Idag finns runt 300 par pilgrimsfalkar i landet men 
arten är fortfarande hotad och avels programmet 
pågår än idag. 

Vid bergets fot växer träd och 
växter som vi vanligtvis hittar 
längre söderut. Växtligheten 
är en ”relikt” från betydligt 
varmare perioder i vår 
historia. 
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The Bispberg massif is one of the foremost so called 
sydväxtberg (hill of southerly plants) in the county of 
Dalarna. A number of sun-loving plants which are other-
wise rare in this region grow at the foot of the mountain. 
To the north-west lies the mountain after which the 
reserve is named – Bispbergs klack – offering mile-wide 
views across the landscape.

the mighty mountain rises like a giant above the surroun-
ding plain. the massif consists of three elevations: Jätte-
klacken, Bispbergs klack and Griggers klack. Bispbergs 
klack is the highest, reaching 315 metres above sea level. 
In clear weather you can see all the way to the ski jumps 
in Falun, the Dome in Borlänge and the shaft heads at 
Garpen berg mine from here. the outlook has long been a 
popular place for outings. In the past, there was even a café 
at the top. 

the Bispberg massif is called “sydväxtberg” by botanists. 
the southeast-facing rock walls offer shelter from icy north 
winds and store heat over night. the local climate by the 
mountain is therefore milder than in the surrounding areas 
and favourable for a range of heat-loving plants, mosses 
and lichens. våckelberget, Hykjeberg, tansvägga and tvär-
stupet are other south-facing mountains in Dalarna.

the fact that all deciduous trees typical for “sydväxtberg” 
grow at the foot of the mountain is unique for the county 
of Dalarna. the reserve also has the only localities in 
Dalarna, and the northernmost in sweden, for dog-rose 
and early forget-me-not. Herb-robert, solomon’s-seal and 
wild liquorice are other heat-loving plants with northerly 
outposts in the reserve.

the unapproachable precipices are excellent breeding 
environments for birds sensitive to disturbance. some 
years peregrine falcon nests here. the mountain has also 
been a refuge for eagle owl. Access restrictions often 
apply on some parts of the mountain during the years 
when sensitive birds breed there. Due to the rich and 
vulnerable flora and fauna of the slopes, climbing is for-
bidden in large parts of the reserve.

In the past, a beacon was lit on the top of Jätteklacken to 
warn the population in times of trouble. the next place 
in the warning system is supposed to have been Garpen-
berg. the beacons were last used in 1719, when russia 
attacked Gävle by the Baltic see. 

WeLCOMe tO BIsPBerGs KLACK

Bergets skatter

Bispbergs gruva tillhör landets äldsta 
gruvfält. Namnet kommer från Västerås 
biskopar som ägde del i både gruva och 
hyttor redan på 1300-talet. Fram till 1967 
bröts en mycket ren och värdefull järn
malm i gruvorna. Berget lär också ruva på 

andra skatter. Under Jätteklacken döljer 
sig en grotta, som tidigare gick långt in 
under berget. I änden av grottgången 
stod ett väldigt stenbord. På bordet låg 
ett dyrbart svärd, omöjligt att rubba för 
någon mänsklig varelse. 
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