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Sammanfattning
De sydligaste vildmarkerna i Skandinavien och
Fennoskandia ligger mellan Siljan och Dalafjällen.
Ingen annanstans nära Europa finns det så stora
landskap med gammelskogar och myrar kvar. Denna vildmark utgör en stor potential för en ökande
naturturism, inte minst från Tyskland, Nederländerna och England.
Vildmarkerna i skogslandet mellan Siljan och fjällen har i den här rapporten döpts till Borderland
Wilderness.
Detta gränsland kan grovt indelas i en fjällregion
och en skogsregion. Fjällandskapet i höjd med Idre
och norrut är redan välkänt och turistiskt utnyttjat,
på sina håll överexploaterat.
De skogliga vildmarkerna är däremot i stort sett
okända och har en helt annan karaktär. Där finns
vanligen inga stugbyar, skidliftar, restauranger och
leder. Ändå utgör dessa miljöer en potential som
redan idag lockar besökare från Europa. Dessa
söker tystnaden, stillheten och kontakten med
ett fungerande ekologiskt landskap med gamla
hänglavsbeklädda träd och karismatiska djur som
tjäder, lavskrika, björn och kungsörn.
Det finns också betydande och högintressanta kul-

turvärden med koppling till exempelvis finnbygderna och fäbodväsendet.
Den här rapporten fokuserar helt på Borderland Wilderness i skogslandet och lyfter särskilt
landskapet norr om Orsa, Mora och Rättvik. Kartor, bilder och områdesbeskrivningar belyser de
stora naturvärden som finns men som få känner
till. Tanken är att rapporten ska väcka idéer, skapa
översikt och inspirera till fortsatt arbete på olika
sätt.
Besökarna i Borderland Wilderness behöver vanligen guide för att få en bra upplevelse. Inte bara
barmarkstiden är intressant. Vintern är en i stort
sett helt outnyttjad nisch. Denna form av turism
kan skapa jobb inom besöksnäringen på flera olika
sätt vad gäller allt från guidning till boende, mat
och resor. Redan idag finns flera turismföretag som
verkar i området och där det även finns planer på
expansion.
Naturturismen och den biologiska mångfalden
går hand i hand och de stora allvarliga hoten är
ett fortsatt ensidigt plantageskogsbruk, och i vissa
områden alltför storskalig vindkraftsexploatering
med åtföljande kraftledningar och väggator.
Sluttningsmyr vid Gäddtjärnvarden i reservatet Anjosvarden med Våmhuskölens naturreservat i bakgrunden. Foto: Peter Turander

Invigningen av Koppångens naturreservat vårvintern 2014. Biolog Lennart
Bratt på Länsstyrelsen guidar en grupp nyfikna besökare. Foto: Peter Turander
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I skyddade naturskogar tar man i regel med sig ved ut
och eldar på bestämda platser. Foto: Bengt Oldhammer

Tjädern trivs bäst i stora sammanhängande naturskogar med äldre
träd och inslag av våtmarker och bäckar. Missgynnas direkt och
indirekt av skogsbruket på flera sätt. Foto: Göran Rönning

Ore skogsrike har en för Europa unik miljö för vedlevande
insekter beroende av tall. På bilden syns specialister från Sveriges
Entomologiska Förening som 2014 besökte Ores tallskogsmiljöer, här
vid Gåsberget. Foto: Bengt Oldhammer
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Förord
Vid Siljan och i norra och nordvästra Dalarna har
det under 35 års tid utförts en lång rad naturinventeringar av skogs- och myrområden. Dessa
har gjorts av Länsstyrelsen, kommuner, ideella
föreningar, Skogsstyrelsen och i en del fall även av
markägarna själva. Många urskogar och naturskogar av hög klass har kartlagts. Naturreservat
har bildats för en del av områdena medan andra är
på väg att skyddas. Därtill kommer internt skydd
av olika markägare.
Möjligheterna är nu stora att i ännu högre grad än
idag börja skörda frukterna från dessa områden
genom olika typer av ekoturism. Här skulle inte
minst skogslandet mellan Siljan och Dalafjällen
kunna ligga i framkant eftersom Dalarna redan
idag är ett av Sveriges mest etablerade turistlän.
Siljansområdet är en särskilt stark magnet. Potentialen för en ökad naturturism och skogsekoturism
i olika former i dess närhet är med andra ord stor.
Kunskapen om var många av de turistiskt mest
intressanta områdena ligger i skogslandet nedanför fjällen saknas emellertid hos många turistentreprenörer, tjänstemän och politiker som jobbar
med turism och ekoturism. Den här sammanställningen kan vara ett steg på vägen att avhjälpa
denna brist.
Det kanske mest intressanta med rapporten är
att den för första gången ger en helhetsbild av
Skandinaviens sydligaste vildmarker av högsta
klass.
Olle Bylander
Miljökontoret Mora-Orsa

Njupeskär i Fulufjällets nationalpark är Sveriges högsta vattenfall.
Foto: Sebastian Kirppu
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Prolog
Så fantastiskt vackert! Vilka vyer! Vilken tystnad! Vilka tassemarker! Och vilken intressant kombination av natur och kultur.
Så föll de spontana tankarna när jag satt och fikade vid Stubbäckens vattenfall i Dyverdalens norrsluttning en försommardag 2006. Jag hade precis njutit av de vildvuxna
narcisserna i Untorp och blickade nu ut över obrutna horisonter oförstörd skog. ”Minnenas skog” sa jag högt för mig själv, och tänkte tillbaka några år då Dyverdalen var
skogsklädd och i det närmaste väglös. Det var tiden innan de vansinniga vägarna drogs
upp i sluttningarna.
Tankarna vandrade vidare. I början av 1980-talet gick flyttlasset för undertecknad
från Borlänge till Mora för att komma Siljansbygden och de stora skogarna i norra och
nordvästra Dalarna närmare. Det som lockade var inte minst friheten att när som helst
kunna axla ryggsäcken och på kort tid befinna sig i fina naturområden. Snö, tystnad,
gammelskog och urstarkt kokkaffe vid tjärvedsbrasan blev självklara delar av livet.
Men hur började idén med det som summerats i denna rapport? Jo, fröet såddes i
mitten av 1970-talet då jag bodde ett år i Älvdalen. Det blommade upp försommaren
1978. Jag och Bo Karlstens (Grycksbo) blev ”avsläppta” vid Ulvsjön med ryggsäck och
mat för en vecka. Vi bodde då i Borlänge och var något yngre än idag. Vårt uppdrag
var att vandra runt och inventera norra Mora kommuns stora myrområden på fåglar åt
Länsstyrelsen och Dalarnas ornitologiska förening. Ingen annan orkade ta sig an dessa
väldiga myrar i det väglösa landet.
Arbetet pågick dag och faktiskt även natt ibland. När vi vilade ut vid Kräckelbäcken, inför nästa område som var Oremyren, träffade vi den sista bofasta personen på gården.
Han gav sin bestämda syn på kommunismen och berättade om de jordugglor han sett.
Vi lyssnade artigt och gick sedan till tältet för att fira midsommarafton. Då såg vi en person nere på vägen som hostade och spydde. Vi undrade hur någon kunde må så dåligt
så tidigt på en midsommarafton!? När vi började räkna dagarna under inventeringen
trillade myntet plötsligt ner. Det var midsommardagen. Vi hade glömt bort en dag under
den intensiva inventeringen! Däremot har vi aldrig glömt detta skogs- och myrland.

Bengt Oldhammer
Överst: Stora vita hav av tuvdun på en myr i Norra Mora Vildmark.
Nederst till vänster: Bo Karlstens vid Ulvsjön 1978.
Nederst mitten: Utsikten från tältöppningen i Kräckelbäcken midsommardagen 1978. Dimmor över myr och skogslandet bortåt
Oremyren och Eberget i Orsa anas.
Nederst till höger: Vildblommande pingstliljor vid Untorp (2006), en gammal finnmarksby som grundades på 1620-talet av finnen
Uno Mickel Mickelson som närmast kom från Arbrå socken i Hälsingland och byn Övre Galven. Hans finska släktnamn var Poikonen
med rötter i Pääjärvi by, Karstula, strax nordväst om Saarijärvi i mellersta Finland, skriver Sven Martinsson (2009) i sitt intressanta
arbete om svedjan på Saramäki 1860. Foto: Bengt Oldhammer
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Framtidens turism i våra
sista vildmarker

Informationstavla i Norra Mora Vildmark, ett reservat på cirka 15 000 hektar. Foto: Peter Turander
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Gammelskogen som försvann
Naturreservat var inte så populärt för bara 30 år
sedan, särskilt inte på skogsmark. Marken skulle
”brukas”. Allt annat var av perifert intresse. Det
pratades om en ”död hand” över landskapet och
liknande metaforer när andra intressen som friluftsliv, jakt och naturskydd kom in i bilden. Så
småningom ändrades tonläget och skogsbruket
började anpassa sig till samtidens nya krav.
Mångbruk (multiple use) och ekologisk landskapsplanering blev modeord under en tid. En del
reservat började avsättas, främst i karga områden av litet ekonomiskt värde för skogsbruket.
Det ska inte glömmas bort att det långt in på 1900-talet fanns hur mycket naturskog som helst kvar. Uppvaknandet om de stora förändringarna kom på
1970-talet då skogsbruket gjorde minst sagt enorma hyggen i Dalarna, använde gifter, dikade, hyggesplöjde och gödslade. I bland annat Orsa finnmark
renrakades hela berg där inte en pinne sparades
(Bernes 2011). Det skulle vara ”rent och snyggt”.
Trots krav på skydd av mer skog var det först i mitten av 1980-talet som regeringens budget för skydd
av skog fördubblades, från 20 till 40 miljoner. Det
var ändå ett extremt lågt anslag, och trots höjningen
under följande årtionden avverkades skyddsvärda naturskogar på löpande band (Löfgren 1997).
Idag 2015 är läget annorlunda. Samhället har
förändrats och miljömedvetenheten har ökat.
Många, men tyvärr inte alla, har upptäckt och
förstått att vi snart omvandlat större delen av våra
skogslandskap i Sverige. Om några årtionden har
vi ett skogligt produktionslandskap, ja industri-

Det finns mycket lite kvar av gammal fin naturskog som lämpar
sig för ekoturism och som samtidigt är biologiskt värdefull.
Kalhyggesbruket har snart lagt beslag på hela Sverige, vilket
tydligt framgår av diagrammet. ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala.
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Gammelskog på Stora Korpimäki i Gävleborgs län. I Orsa i
Dalarna finns också ett Korpimäki. De båda bergen förväxlas
ofta. Foto: Sebastian Kirppu

landskap, där i stort sett bara reservaten vittnar
om det som en gång varit. Merparten av ”skogarna”
kommer att vara biologiskt utarmade plantager.
Det är svårt att fatta att det gått så fort, men nu är
vi där. Frågetecknet i diagrammet nedan visar att
vi står inför ett vägval – ska vi spara de sista skyddsvärda naturskogarna eller inte?

Skogen som försvinner
Utvecklingen av det svenska skogslandskapet i
norra Sverige kan också illustreras med de här
två kartorna. De visar utvecklingen (eller snarare avvecklingen) av det svenska skogslandskapet sedan kalhyggesbruket blev den dominerande och allenarådande avverkningsformen.
Grön färg är skog opåverkad av kalhyggesbruk
(1958) och gul färg skog som kalavverkats sista 50 åren. 1958 var det naturskogar nästan
överallt – grön färg. 2005 var de flesta borta.
Sedan denna karta gjordes har det gått ytterligare tio år och nu huggs det sista av det sista.
Sveriges skogslandskap befinner sig med andra ord
i slutfasen av den största förändringen sedan sista
istiden, nämligen omvandlingen av biologiskt rika

Kartorna är publicerade med tillstånd från Johan Svensson och
Per Sandström vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid
SLU i Umeå. Exemplet utgörs av ett 9000 kvadratkilometer stort
område i Vilhelmina, Västerbotten.

Bilden visar skogsbolagens så kallade miljövänliga och varsamma skogsbrukande (FSC-certifierat), här i södra Mora.
Foto: Bengt Oldhammer

miljöer till monotona produktionsskogar i form av
plantager. Villkoren för den biologiska mångfalden
och de ekologiska sambanden (processerna) kommer att bli fortsatt sämre, trots att det idag avsätts
en del skogsreservat och trots att skogsbruket till
en del är miljöcertifierat. De exploaterande effekterna är idag tyvärr större än de uppbyggande,
något som särskilt påtalats av ArtDatabanken vid
Sveriges Lantbruksuniversitet (Larsson 2011).
Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är skogsbrukets omvandling av naturskogar/kontinuitetsskogar. Kalhyggesbruket är
det i särklass enskilt största hotet som har starkast
negativ inverkan på skogens arter och ekologiska
samband (Bernes 2011). Cirka 2000 skogslevande
arter idag upptagna på den nationella rödlistan.

Den nya insikten
De kommuner som har kvar skyddade områden av
lite större storlek ruvar på guldägg. Allt fler beslutsfattare har insett detta och även förstått att turism
är en snabbt växande framtidsbransch. De kommuner som har en nationalpark får denna höga
statussymbol markerad på alla kartor som trycks
i Europa. Miljoner turister styr idag sina resor i
världen efter platser där det finns nationalparker.
Turismföretag i Europa lägger ofta sina resor till
dessa områden. Vi har bara sett en början på denna utveckling i Dalarna. Fulufjällets nationalpark
är ett lysande exempel (Wallsten 2012) liksom

Detta är en konstinstallation av Ulrika Sparre. Betraktaren får
själv bedöma budskapet efter att ha läst den här rapporten.
Foto: Bengt Oldhammer

Hamra nationalpark (Froster och Elmerstad 2011).
Skyddade landskap med skog, myrar och vattendrag kan nyttjas av turism i olika former under
århundraden, medan skövlade skogar som omvandlats till enformiga och artfattiga plantager inte
kommer att locka turister från Europa. Naturligtvis finns det olika skogsägare som sköter sina
skogar på olika sätt och med varierande grad av
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Positiva nyheter

Norra Mora Vildmark med björnriven myrstack i förgrunden.
Foto: Bengt Oldhammer

hänsyn, men det dominerande i våra trakter och
norrut är trots allt kalhyggen. Dessa åtföljs av harvning/fläckmarkberedning och plantering i raka
rader med en trädart och där alla träd får samma
ålder. Därefter följer röjning, gallring och slutavverkning. Ibland sker gödsling med helikopter.
Numera kör även skotare fram och tillbaka för
att hämta grenar och toppar (GROT) för flisning.
Den idag ofta sönderkörda marken har visat sig
läcka inte bara växthusgaser (koldioxid) utan
också kvicksilver. Skogsstyrelsen summerade
detta 2009 på följande sätt: ”Kvicksilverhalterna
fortsätter att öka i svensk fisk, och internationellt
sett ligger Sverige dåligt till. Skogsbruket svarar
för runt 25 procent av kvicksilvret i svensk fisk”.
Redan idag har många turister förstått skillnaden
på plantageskog och naturskog. Den medvetenheten kommer att växa. Ett skogsbolag i Sverige,
Sveaskog, har till och med satsat på ekoparker runt
om i landet för att bland annat nyttja dessa genom
att locka turister. Detta måste kraftfullt berömmas.

Söder om Fisklösvarden i Anjosvardens naturreservat. Foto:
Bengt Oldhammer

ske inte riktigt mogen för de tankar han hade. Idag
är naturturismen på uppåtgående. Vinden har vänt.
Marknadsföringen av vildmarken är naturligtvis inte
fel, tvärtom. Men under tiden det pratas om denna
vildmark försvinner den allt mer. Merparten av den
så kallade vildmarken är idag produktionsskog i
form av ungskogar och kalhyggen. Ofta är det stora
kalhyggen och dessutom med otillräcklig naturhänsyn. Fortfarande huggs dessutom värdefull naturskog som utgör denna vildmark. Plantagerna breder
ut sig, kantzoner mot bäckar och åar är otillräckliga
och byggandet av skogsbilvägnätet verkar aldrig ta
slut (se t ex Oldhammer 2013, 2014, Oldhammer
m.fl 2010, Kirppu och Oldhammer 2010, 2013).
Vad blir kvar av vildmarken mer än tomma ord och
böcker med vackra bilder?

Det är ändå glädjande nog så att det finns ovanligt
mycket skog skyddad, eller skog som är på väg
att skyddas, norr om Mora och Orsa. Orsakerna
till detta diskuteras delvis längre fram i denna
rapport, men en viktig orsak är inställningen hos
vissa samfälligheter i Mora som insett att många skogar bättre kan nyttjas där de står istället
för att kalhuggas. Jakt och friluftsliv i olika former är där viktiga pusselbitar för markägarna.
I Gävleborg har Länsstyrelsen kraftigt utökat Hamra nationalpark och börjat restaurera yngre skog i
den nya parken. Voxnan som flyter genom landskapet har skyddats som reservat och flera andra gamla naturskogar har också skyddats i dess närhet. Naturen och kulturen i området har nyligen beskrivits

i boken Hamra Nationalpark (Froster och Elmerstdad 2011) liksom det publicerats en utmärkt
liten publikation om urskogen vid Ensjölokarna
(Froster och Delin 2009). 2014 gavs Länsstyrelsen Gävleborg ut skriften Hitta ut. I Härjedalen på
gränsen till Dalarna vid Vedungsfjällen har fäboden
vid Lillhärjåbygget fått vind i seglen och dokumenterats med en läsvärd bok (Hallberg 2007).
Detta kan jämföras med Orsa där man än idag
kalhugger intill den skyddsvärda och oreglerade Unnån (se bilder längre fram), där
man nyligen ville kalhugga i Ämåns ravin norr
om Helvetsfallet, och där man tänkte avverka högklassig naturskog i Östra Värmderåsen
(Oldhammer 2013), för att nu ta några exempel.

Unika skogar fortfarande hotade
I Mora kommun finns Sveriges största skogliga
naturreservat nedan fjällnära skogen med namnet
Norra Mora Vildmark. Inte många känner till detta. I södra kommundelen ligger Vildmarksriket
med en ännu ganska outnyttjad men stor potential. Tyvärr hugger bolagen här fortfarande ner
de sista skyddsvärda naturskogarna, i strid mot
bland annat riksdagens miljömål Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Avverkningarna
strider också mot interna miljöregler enligt FSC.
I Orsa kommun används ofta ordet vildmark och
kommunen saluför att det är här Vildmarken
i Sverige börjar (Björklund 1996). Bland annat
framhålls Orsa finnmark och Hamra nationalpark,
som dock ligger i Ljusdals kommun i Hälsingland,
Gävleborgs län. Orsa var tidigt ute med att lansera
vildmarken i ett särskilt projekt där stadsarkitekten
Anders Björklund var drivande. Tiden var då kan-
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I gamla naturskogar är det gott om död ved som många djur
och växter är helt beroende av för att överleva. Norra Mora
Vildmark. Foto: Bengt Oldhammer

Kjell Hedmark i skogslandet längs gränsen Dalarna/Härjedalen som sträcker sig från Älvdalen till Mora-Orsa och ner mot Rättvik. Här
en bäck söder om Stora Höktanden, ett flera tusen hektar stort vildmarksområde med vackra och strövvänliga marker. Området sitter
ihop med Norra Mora vildmark, ett naturreservat som bara det är 15 000 hektar, det största skogsreservatet i Sverige nedan fjällen.
Foto: Bengt Oldhammer
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konceptet borderland
wilderness

Lappugglan häckar i gamla risbon, helst sådana som är gjorda av duvhöken, en fågel som föredrar gammelskog. Foto: Bengt Oldhammer
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skrivelse till Naturvårdsverket författades. Idén föll
i god jord hos Svenska Jägarförbundet. Ett symposium om introduktion av skogsvildren planeras vid
Umeå universitet när detta skrivs (se bilaga 3), med
inbjudan från institutionen för Ekologi, miljö och
geovetenskap och med stöd av Centrum för vilt och
fiskforskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hamra nationalpark med urskog och myrar
har en fortsättning i form av ett naturreservat
längs Voxnan, som rinner öster om Ore skogsrike. Detta naturreservat utgör östgränsen för
Borderland Wilderness. Liknande skyddsformer
borde snarast införas för de oreglerade fina
åar och älvar som finns kvar i Mora och Orsa, t
ex Unnån.

Områdets kvaliteter

Oreälvens källor börjar i Härjedalen men når
snart Orsa finnmark (i Gävleborgs län) och ett
stort naturreservat vid Stora och Lilla Korpimäki och Digerberget (tyvärr sargat av avverkningar som naturvårdare i Mora-Orsa förgäves
försökte stoppa för några årtionden sedan.
Idag är gläjdande nog all övrig kvarvarande
skog där skyddad!). Strax söder därom ligger
reservatet Norra Gällsjön i Orsa och en liten bit
åt väster Rövarberget i Mora. Det utgör Moras
sista stora intakta men ännu oskyddade naturskogslandskap (Oldhammer 2014). Härjedalen
går här ner i en lustig kil till Laxsjöknoppen
med Mora och Orsa i väster och öster.

De stora kvaliteter och den stora potential som
finns i Borderland Wilderness framgår av denna
rapport på flera ställen. Även om naturen i sig är
det som främst lockar så är de kulturella värdena
ofta minst lika intressanta. Natur och kultur står
inte i motsats till varandra utan berikar ofta varandra. De är två sidor av samma mynt. Kulturen är
ju ett uttryck för människans ekologi. I finnmarken
låg de gamla boställena ofta en mil från varandra,
faktiskt ungefär samma avstånd som det är mellan dagens kungsörnsrevir! Det är exempelvis i
naturskogarna vi har kvar gamla kulturspår i träd
(Bergman 2011). Anders Björklunds bok om Orsa
vildmark (1996) har en tydlig profil på kulturella
sevärdheter i finnmarken.
Fyra exempel (av många många fler) som visar den
potential Borderland Wilderness har är följande:
Stora värdefulla naturskogar saknas i södra och mellersta Sverige. Från Siljan och till Dalafjällen finns Skandinaviens sydligaste
vildmarker – Bordeland Wilderness. På bilden ses länets största urskogsområde vid Drevdagen. Foto: Sebastian Kirppu

Vildmarken som finns i trakterna av Mora-Orsa
i Dalarna har varit känd ganska länge. Oldhammer och Turander (1999) gjorde den första summeringen i en rikstäckande publikation, Svensk
Botanisk Tidskrift, under rubriken ”De sista stora naturskogarna i Mellansverige”. De biologiska
värdena i skogarna i norra Mora kommun och
Koppången dokumenterades dock redan under
1980-talet (Bratt 1986, Oldhammer, Lintrup och
Johansson 1988, Oldhammer 1995). Därefter har
det utförts en lång rad inventeringar och publikationer varav bara några stycken nämns här (Hedgren 2013, 2014, Lundqvist 1997, 2000, 2002,
2007, Oldhammer 2001,Turander 1996, 1998).
Ett antal inventeringar har också gjorts i Västerdalarna, nordvästligaste Dalarna i Särna-Idre och
Värmland, men dessa behandlas ej vidare här.

Idén väcks
Under 2010-talets första år uppmärksammade
Ekoturismföreningen http://www.ekoturism.org/
en bra hemsida med många tips) och dess
förre chef Ulf Lovén att det fanns intressanta res-
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eområden i Dalarna. Detta vara i samband med att
han hörde talas om Vildmarksriket i södra Mora,
Leksand och Vansbro. Han arbetade vid denna tid
aktivt för att ”sälja in” de sista vildmarkerna i norra
och nordvästra Dalarna på den Europiska turismmarknaden. Han sniffade upp allt av potentiellt intresse och med höga naturvärden.
I ett första skede utkristalliserade sig inte bara Vildmarksriket utan också norra Mora och Orsa med
intilliggande områden i Rättvik och Älvdalen, samt
slutligen ett område från Tandövala till Drevfjällen
med inkluderande marker i Norge och Värmland.
Fröet till Borderland Wilderness hade hamnat i jorden.
Sebastian Kirppu och Bengt Oldhammer summerade information om skog och natur i dessa tre
områden åt Lovén. Översättning av materialet till
engelska gjordes av Amanda Tas. En viktig tanke
bakom sammanställningarna var Rewilding-idén,
dvs att områdena skulle locka besökare som fascineras av stora vilda djur och fåglar.
I samband med detta väcktes tanken av Bengt Oldhammer och Rolf Lundqvist att introducera skogsvildren i Vildmarksriket eller Ore skogsrike. En

I norra Mora och Orsa är det möjligt att vandra
8 mil i skog och myrland och endast passera
över två små bilvägar. Längs färdvägen finns
varken fast bosättning eller sommarstugor,
endast enstaka jaktkojor, varav en del är före
detta fäbodar. Jämför det med Nederländerna
där det inte finns en skog värd namnet på ens
en kvadratkilometer (100 hektar). ”De flesta
människor i Europa har aldrig varit i en naturskog, eller en urskog. Det som de uppfattar som
skog är oftast en park, en planterad, vårdad
eller människoformad skog” (Upton 1998)
Förutom nationalparken Fulufjället med Njupeskärs vattenfall finns det ett reservat strax
intill som heter Lillådalen. Detta knyter ihop
Fulufjället med Drevfjällets naturreservat,
Dalarnas största och finaste urskogsområde.
Intill detta förnämliga område har på norska
sidan skyddats bland annat Kvisleflået och
ännu ett område på 2000 hektar. Det är ett
landskap och naturparadis som bara väntar på
att besökas av ännu fler människor. Här finns
också världens äldsta trädklon i form av en
gammal gran vid namn Old Tjikko (Öberg och
Kullman 2013).

Gränsdragningarna i denna sammanhängande
bygd i Mora, Härjedalen, Orsa, Gävleborg och Ore
är ett kapitel för sig och historiskt mycket intressanta (Persson 1986). Det är verkligen borderland/
gränsland. För dem som bor i Orsa är det naturligt
att tänka på finnmarken som om den ligger norrut,
norr om Ore älv. Där börjar finnbygderna och långfäbodarnas land. Det roliga är att i Gävleborg ligger
vildmarken västerut.
Finn Rideland som 1982 skrev boken ”Smultronlandet – Finnskogarna för och nu” har flera kapitel
om Gävleborg och Dalarna. Kapitlet Orsa finnmark
inleder han på följande sätt: ”När vi åker västerut
från Voxnan kommer vi strax in i Ore finnmark och
så småningom till Orsa”.
I Orsa finnmark finns ungefär 500 namn på finska. Orsa finnmark motsvarar Hamra församling
som 1845 i kyrkligt avseende överfördes till Los
församling. 1860 ville folket i bygden skiljas helt
från Dalarna (Kopparbergs län) eftersom både
Mora och Orsa försökte lägga ”beslag” på bygden.
Det påpekades i en skrivelse till Falun att Los var
delat mellan två län, tre fögderier och fyra tingslag.
Dessutom var det åtta till tolv mil ner till Orsa över
skogen (Rideland 1982). Dessutom påpekades att
finnarna inte hade något släktskap med dalfolket.
Ridelands bok behandlar alla finnmarker i Sverige,
men tydligt framträder markerna kring Amungen
i norra Rättvik, Orsa finnmark, Dan Anderssons
marker och Värmland. En icke obetydlig del av dessa marker ingår faktiskt i Borderland Wilderness.
Det finns en omfattande forskning och flera rapporter och böcker om det forna livet i dessa finn-
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Jämförelser med Laponia
Man skulle kunna jämföra Borderland Wilderness
med en liknande region som är långt mer känd
och berömd - Laponia. Det innefattar kända namn
som Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet, Sjaunja och
ett stort känt skogslandskap med namnet Muddus.
Alla områden är omskrivna i flera böcker och fyra
av dem är nationalparker. Dessa områden är varumärken sedan lång tid och syns ofta i tidningar
och turistbroschyrer i både Sverige och utlandet.
Nationalparksstämpeln ger dem gratisreklam årtionde efter årtionde. Men i Laponia finns även mindre kända områden och reservat som Tjuoltadalen,
Stubba och Sulitelma (Andersson, Korhonen och
Lundberg 2005). Allt marknadsförs på en genomarbetad och levande hemsida med namnet Lapon-

ia. Detta gynnar kraftigt ekoturismen i området.
Jokkmokk med
fjäll- och skogsland är känt
och ett stort turistmål i Sverige. Naturen är
naturligtvis oerhört storslagen och intressant,
men det är faktiskt även Siljansbygden med
fjäll- och skogsland. Det finns många paralleller.
Förmodligen skulle turismföretagare i de båda
områdena kunna lära en hel del av varandra.
Borderland Wilderness är till stora delar ett
ännu ganska okänt område, särskilt de delar
som ligger i skogslandet nedanför fjällen. Med
marknadsföring på nätet och genom exempelvis böcker som lyfter området finns möjligheter
att skapa en ny och bättre helhetsbild. Se vidare
under kapitlet om förslag på marknadsföring.

Borderland Wilderness. Det skyddsvärda området ligger i gränstrakterna till tio svenska kommuner, tre län, och två länder. Efter Ulf
Lovén 2014.

skogar. Av tidsskäl har detta ej kunnat behandlas i
denna översiktliga rapport.

Avgränsningsalternativ
När Ulf Lovén skulle ”paketera” hela området för internationell publik gjorde han ett grovt förslag med
namnet Borderland Wilderness. Han klämde till med
pennan ganska rejält och ritade även med de stora
välkända reservaten och fjällområdena vid Grövelsjön i såväl Sverige som Norge. Avgränsningen
framgår av hans grova kartor högst upp på sidan.
I och med denna stora avgränsning fick han också
med ett exklusivt landskap bestående av nio skyddade områden i Sverige och Norge, motsvarande
en sammanhängande yta som är större än Sarek,
beskrivet som Gränslandet på hemsidan http://
www.graenslandet.se/. Större delen utgörs av
fjäll, men betydande arealer fjällskog finns också.
Den första tanken var att inte ta med fjällregionen
i Borderland Wilderness, men nu ingår detta i konceptet. Kunskapen om Dalafjällen är mycket större
än om skogslandet mellan Siljan och fjällen. I fjällen finns redan etablerade varumärken som Nju-
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peskär, Fulufjället, Städjan, Idre och Grövelsjön.
Att lyfta fram både skogsland och fjäll i begreppet
Borderland Wilderness kan trots allt vara en bra
idé eftersom det tillsammans är Skandinaviens
sydligaste vildmarker. Det blir nästan två vildmarksområden, dels ett i skogslandet, dels ett i
fjällregionen. Gränslandet som det marknadsförs
idag omfattar landet norr om Idre (http://www.
graenslandet.se/). Fulufjället, Drevdagen och Vedungsfjällen ingår inte. Det känns viktigast att lyfta fram det okända skogslandet mellan Siljan och
fjällen. Det var som nämnts också den ursprungliga tanken. Fjällområdena är i stort sett skyddade
medan skogen inte skyddats i tillräcklig omfattning, trots de höga biologiska värden som finns.
Vildmarkskänslan i naturskogarna kan dessutom ofta vara högre än i fjällen, eftersom man
innesluts i ett skogslandskap. I en gammal skog
finns goda chanser till aha-upplevelser vid möten
med lavskrikor, kungsörn, hänglavskog och gammeltall. De öppna myrarna och de gamla skogarna ger en oslagbar helhet och känslor som
får besökaren att känna frid och längtan tillbaka. Tystnad och stillhet är viktigare än leder,
restaurang och asfalterade parkeringsplatser.

Överst till vänster: Lavskrikan är typisk för Borderland Wilderness. Den trivs bästa i gamla skogar med hänglavar. Det gäller även för
Sebastian Kirppu på bilden. Foto: Ida-Linnea Laudon
Överst till höger: Anjosvardens naturreservat (2014) har flera varder, skoglösa fjäll. Växthuseffekten har gjort att de börjat
återbeskogas. I norra och nordvästra Dalarna finns ett 30-tal varder.
Nederst till vänster: Jämtån. Nederst till höger: Korpimäki i Orsa med dess imponerande gransluttning. Foto: Bengt Oldhammer
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Stora Höktanden

Korpimäki
(Gävleborg)

Finnberget

N Trollegrav

Voxnan

Storvarden
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Norra Gällsjön
Laxsjöknoppen
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Korpimäki

Rensjö
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Dyverdalen

Stora
Tunturiberget

Tjåberget
Koppången

Näcksjövarden

Unnån

Gåsberget

Helvetesfallet

De här kartorna är hämtade ur den gamla skolatlasen som var så vanlig under 1960-talet. Observera på översiktskartan
hur Borderland Wilderness ligger geografiskt i Mellansverige, som en utlöpare av Norrland. De brunfärgade höjdområdena
norr om Mora, Orsa och Älvdalen samt i Värmland är de områden där nästan alla naturreservat återfinns idag. Älvarnas och
åarnas upprinningsområden syns också tydligt. Ore skogsrike och Vildmarksriket ligger utanför det brunfärgade och utgör
av denna anledning extra skyddsvärda områden. Det finns en tydlig höjdgradient i landskapet, som gör att olika arter i takt
med klimatförändringar kan sprida sig i nordlig/sydlig och östlig/västlig riktning.
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vad är vildmark och
urskog?

Gammelskog vid Eberget i Orsa. Ett oskyddat naturskogsområde intill naturreservaten Norra Mora Vildmark och Våmhuskölen.
Foto: Göran Rönning
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förstås hur de stora avverkningarna startade under
1800-talet i form av dimensionshuggningar. Spår
efter dessa finns i alla naturskogar i Borderland
Wilderness. Endast i delar av enstaka bergskalotter, branter och sumpmarker återfinns urskog.
Den långvariga kulturpåverkan som nämnts kan inte
överhuvudtaget jämföras med kalhyggesbruket irreversibla metoder. Därför är det oerhört tröttsamt
att höra icke sakligt grundade argument om att en
viss naturskog med många hotade arter inte kan
skyddas på grund av den är påverkad av tidigare
skogsbruk, t ex Brännvinsberget i Ore skogsrike.
Vildmarken som begrepp är idag oerhört positivt
laddat, även om det genom flitigt nyttjande har
drabbats av inflation och förlorat en del av sin tidiga innebörd. Längre tillbaka utgjorde vildmark
det okända, okontrollerbara, okultiverade och outvecklade, en motpol till civilisationen och en plats

senteras på 600 sidor. Boken ägnar 20 sidor av inledningen bara för att beskriva och fastslå en definition av Wilderness. Det finns också olika former
av internationell standard i Europa som definierar
vildmarkskvaliteten utifrån storlek, avsaknad av
vägar, städer och annan påverkan. I en nära framtid kommer det säkert att växa fram en standard
där det allra bästa får exempelvis tre guldstjärnor.
Bara detta är skäl nog att vara rädd om det som
idag finns intakt av våra vildmarker i Dalarna.
Folklivforskaren Carl-Herman Tillhagen (1995)
menar att vildmarken och urskogen varit människans barndomshem i årmiljoner. I sin bok
”Skogarna och träden –naturvård i gångna tider”
skriver han att ”det våldförande på naturen som
pågått under de sista hundra åren helt strider mot
människans av ålder visade kärlek till naturen”.
Vildmarken var egentligen grunden till dagens
landskapssyn. Redan för mer än tusen år sedan

Blåningar i gammelskogen vid Drevdagen. Foto: Sebastian Kirppu

Vildmark är i den korta definitionen intakta och
vilda naturområden som har naturliga ekologiska processer och som saknar industrilandskapets utbyggda infrastruktur. Där finns en biologisk och ekologisk mångfald som inte återfinns
på andra platser. I den mån delar av mångfalden
tidigare utrotats försöker man på vissa håll i Europa återplantera djur som exempelvis visent, vildhäst och bäver. Det kallas Rewilding-förvildning.
Antalet vildmarker som inte har exploaterats i
någon form är försvinnande få. Det industriella skogsbruket är naturligtvis det enskilt största
hotet, men det finns även andra hot som exempelvis omfattande vindkraftsparker med ett åtföljande vägnät och kraftledningar. Vindkraftsparker
ger stora sår och innebär en industrialisering av
landskapet. På fel plats är de starkt negativa för
växt- och djurliv samt turism. Detta måste beaktas
i högre grad än idag med tanke på framtida turism, inte minst i norra Mora och Orsa vildmarker.
Vildmarksbegreppet som vi idag känner det skapades faktiskt av stadsbor i USA. Det definierades på
1800-talet som orörd vild natur. Idag vet vi att dessa så kallade vildmarker snarare ska definieras som
kulturmarker, eftersom människor strövat och levt
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där under årtusenden. Denna kritik har ofta fram
förts av Urban Emanuelsson (2009) som inte gillar
hur det vildmarksromantiska synsättet påverkat och
i viss mån fortfarande påverkar naturvården. Schama (1995) menar mycket riktigt att ”de landskap
som vi tror är mest orörda av vår kultur kan vid
närmare studium visa sig vara dess produkter”.
För kulturhistoriker är ju detta naturligtvis
självklart. Det går inte att särskilja natur och
kultur. I Dalarna har vi exempelvis haft fäbodväsende i åtminstone 500 år (Larsson 2009).
Linné som gjorde den första stora beskrivningen av
landskapet Dalarna berättar hur han 1734 besökte
Skattungbyn och då skrev att ”varest ibland 65
grannar ingen fanns hemma, mer än en som höll
hållskjuts”. Resten var 4-5 mil bort på sina kölar och
slåttrade eller vallade korna vid fäbodarna. Alltså
var det en ”folkvandring från bygden till skogarna” skriver Fries (1965) när han gör om samma
resa som Linné, beskrivet i boken Gammelsverige.
Tomas Ljung (2011) är den första som på allvar
lyft fäbodskogens kulturella arv för den biologiska
mångfalden, precis som Rolf Lundqvist lyft naturskogens kulturvärden i form av ristningar i träd (2007).
Betydligt mer väldokumenterat in i minsta detalj är

Vildmark är ett begrepp som kan definieras ganska väl, men det kan också missbrukas. Så är det med ord. Den här bilden är tagen
bakom före detta OK-macken i Orsa. Foto: Bengt Oldhammer

för hemska bestar. Begreppet Wilderness finns
nämnt i Bibeln (amerikansk översättning förstås)
269 gånger, och det var för övrigt i en sådan Wilderness som Moses irrade omkring i 40 år. Etymologiskt kan det uttydas som wild-deor-ness,
där doer är ett gammalt engelska ord för djur. Det
skulle också kunna tolkas som en vild skog där
woeld är en engelsk term för skog (Nash 1982).
Så sent som 2002 utkom praktverket Wilderness
(Mittermeier m.fl) där jordens sista vildmarker pre-

målade kineserna vildmarken i form av landskap.
Ordet landskap myntades visserligen långt senare, men det var med sköna orörda landskap och
vildmark som de första tankarna på skydd av naturen uppkom i slutet av 1800-talet. Först ut var
USA och sedan följde nationalparker runt om i
världen. Plötsligt var vildmark inte längre något
negativt som skulle exploateras, tämjas och civiliseras. Tvärtom. Vildmarkens största värden
bestod i orördheten. Detta paradigmskifte hade sitt
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De gamla naturskogarna i Europa håller på att ta helt slut. I Fennoskandia finns de största kvarvarande områdena längs den finskryska
gränsen mest på ryska sidan och vidare ner genom Sverige till Dalarna, Värmland, Gävleborg. I Skandinavien finns inte många kvar. De
sydligaste gamla skogarna ligger i Borderland Wilderness. De senare skogarna ses inte på denna grova karta, men ligger vid och öster
om den lila linjens sydöstra utbuktning. Karta: Rein Midteng 2013.

epicentrum i västra USA och skapade den natursyn
som idag omfattar allt fler människor på jorden.
Alla har nog sin egen definition av vildmark, precis som av ordet skog. Efter flera turer med Kjell
Hedmark vid Rövarberget (som utgör Mora kommuns sista stora oskyddade naturskogsområde)
summerande han i december 2014 sin syn på
saken: ”Jag upplever Rövarberget som vildmark
och trakten som ödemark. När man omsluts av
skogen, inte ser ut, glömmer omgivningarna,
det är lååångt till folk och man slappnar av, ja
då är det nog vildmark. Det är en känsla mer än
en studiesituation. Den känslan är nog relativ.”
Synonymer till vildmark kan alltså vara exempelvis ödemark, obygd, utmark, ärjemark och
ödebygd.
Ibland används ordet tassemarker.

Begreppen urskog och naturskog
Om vildmark är ett svårt ord som svävar en hel del
så är det faktiskt lite enklare att definiera urskog.
Urskog används i dagligt tal bland folk i allmänhet
om en lite trolsk skog som helst har gamla eller stora träd, gärna med inslag av döende eller döda träd.
Strikt definitionsmässigt är det en av människan i
stort sett orörd skog, vilket betyder att det finns oerhört lite urskog kvar. Med en extremt hårddragen
tolkning av termen finns inga urskogar. Ett bättre
ord är isåfall urskogsartad (se ordlistan), men det
ordet har aldrig slagit rot, trots att det funnits i ordlistorna under lång tid. Idag används ordet naturskog alltmer. Det är en naturligt föryngrad skog
med naturvärden. Har den höga naturvärden, eller
kommer att få sådana inom en snar framtid, är vär
defull eller skyddsvärd naturskog bästa begreppen.
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Skogsstyrelsens term nyckelbiotop är definitivt inte
bra eftersom Skogsstyrelsen själv tagit ensamrätt på
vad ordet betyder och vad en nyckelbiotop är. Dessutom har Skogsstyrelsen ändrat innebörden och
tolkningen för att tillmötesgå skogsbrukets krav
på avverkning av skyddsvärd naturskog! Begreppet har också olika definitioner i ett skogsbrukat
landskap och naturskogslandskap. Förvirrande med
andra ord. Samma sak gäller även Skogsstyrelsens
begrepp naturvärde, som ligger snäppet under nyckelbiotop. Båda termerna nonchalerar landskapsperspektivet och de ekologiska processerna. Se
vidare ordlistan i slutet av rapporten som summerar den viktigaste floran av skogliga begrepp.

Stora och små reservat
Ett större område hyser fler arter och fler individer
av dessa än ett litet område. Många små områden
som skyddas idag är så små att växter och djur
inte kommer att överleva långsiktigt i dem, t ex i
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. Men detta beror
också på hur skogen runt ett skyddsvärt område
brukas. Det finns idag en mycket omfattande forskning om detta. För turister ökar känslan betydligt
om en skog eller en vildmark har stor areal. Det
går inte att bedriva ekoturism i nyckelbiotoper. På
detta sätt kan man säga att ekoturism och skyddet av den biologiska mångfalden går hand i hand.

Reservaten i ett landskapsperspektiv
Reservaten i Sverige utgör hörnstenar i ett levande landskap. Det behövs många och stora res-

Den röda pilen visar en intakt spridningsväg för växter och djur från Idre till skogarna i Älvdalen, norra Mora-Orsa, Hamra samt
Rättvik och västligaste Gävleborgs län. Karta: Rein Midteng 2013.

ervat om den biologiska mångfalden ska överleva långsiktigt och om de ekologiska processerna
dessutom ska vidmakthållas. Helst ska reservaten
ligga nära varandra (se Appelqvist och Löfgren
2005 för summering). Därmed är det klokare att
i vissa områden skydda så mycket skog som det
bara är möjligt – om det nu finns skyddsvärda
skogar kvar vill säga. Detta är välbelagt i forskningen utifrån en hypotes som lades fram för 50
år sedan (den öbiogeografiska teorin, förklaringsmodell för artrikedomen på öar, av de amerikanska ekologerna och evolutionsbiologerna Robert O. MacArthur och Edward O. Wilson, 1967).
De flesta skogslandskap är så sönderexploaterade
och fragmenterade att det redan pratas om att
restaurera dem. Ett magstarkt förslag är att skydda hyggen och låta dem utvecklas mot naturskog, eftersom hyggen är billiga i inköp! Bättre
är förstås att istället skydda den naturskog som
idag finns kvar eftersom restaurering av en tallskog från scratch innebär en process där naturen
behöver tusen år för att leverera gamla träd, torrakor och död ved. Det enda som behövs för att
lösa ekvationen är höjda statsanslag för bildandet av naturreservat. Det är en övergående investering för staten eftersom det i en nära fram-

tid inte finns några naturskogar kvar att köpa.
I en rapport från Länsstyrelsen Dalarna av Per
Angelstam och Kjell Andersson vid Sveriges Lantbruksuniversitet (2014) med namnet ”Gröna infrastrukturer för biologisk mångfald i Dalaskogarna” rapporteras det om en oroande minskning av
gammal skog på kort tid och där funktionaliteten
för växter och djur minskar i ännu högre grad
som en följd av att landskapet styckas sönder.

Urskogstaigan från öster
Vi kan konstatera att storskogarna är borta och
att även små skogsrester nu styckas upp allt
mer. Landskapet fragmenteras. Sjumilaskogarna med elaka troll finns bara i sagorna. När
Åke Aronsson i början av 1990-talet undersökte
saken närmare hittade han endast fyra enmilaskogar, alltså platser där du kan stå och ha skog
en mil åt alla håll. Dessa var Sjaunja, Muddus,
Pärlälven och ett raketskjutfält söder därom.
Resten av Sveriges skogar är uppstyckade av vägar,
hyggen och produktionsskog. Målet är att ingen
skog ska ligga mer än 300 meter från en väg. Vi
pratar om en gigantisk miljöförstöring (Bernes
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och Grundsten 1991, Bernes och Lundgren 2009).
Trots detta faktum finns det fortfarande en del
områden kvar med naturskogar som är nog så
imponerande med dagens mått mätt. Låt oss titta
på kartorna härintill. De här hämtade från Rein
Midtengs (2013) rapport The-Horseshoe-of-Fennoscandia. De visar att de enda stora skogar
som finns kvar i Europa utanför Ryssland ligger i Skandinavien och Fennoskandia. De har
formen av en hästsko längs finska gränsen mot
Ryssland och går sedan ner mot svensk-norska
gränsen till Dalarna och nordligaste Värmland.
Den röda pilen på en av kartorna visar att det
sitter ihop med skogarna i norra Mora och Orsa
inklusive Hamra nationalpark. Egentligen borde även norra delen av Rättvik i Ore socken inkluderas, ända bort mot Voxnans vattendrag som

är naturreservat. Syftet med pilen är att visa att
hotade växter och djur kan sprida sig i denna ”korridor” eller ”bälte” av naturskogar som finns kvar.
Det som är extra intressant i sammanhanget är att
arterna här har relativt stora områden att leva i och
att de genom detta har en har reell chans att sprida
sig till passande klimat (altitud och latitudgradienter) med rätt höjd över havet vid framtida klimatförändringar. Mer krävande arter kommer inte att
ha en chans i det annars fragmenterade landskapet.
Detta är en aspekt som ofta förbises i naturvårdssammanhang av både myndigheter och skogsbruk.
Zoomar man in arealen gammal och skyddad
skog i Sverige på en digital karta (satellitbild på t
ex eniro.se och hitta.se) med start i Skåne är det
första stora området som finns kvar just norra
Mora-Orsa! Det är mycket tänkvärt. En förklaring
är att det är gränsland med tre olika län och sex
kommuner. Borderland Wilderness är i högsta grad
en bra beteckning på detta fantastiska landskap.
Fortsätter man att zooma in på kartan norr om detta landskap måste man långt upp mot Lappland
för att hitta något liknande. I kustlandet i norra
Sverige finns mycket litet av skyddsvärd skog kvar,
och i den mellanboreala zonen nästan ingenting
(se under rubriken Norra Rättvik – Ore skogsrike).
När det gäller den nordligt boreala zonen (mestadels väster om E45:an) är det något bättre ställt
men man måste upp i trakterna vid Jokkmokk med
Muddus nationalpark för att hitta områden som är
större än Dalarna och Borderland Wilderness. Dock
ligger Muddus i det som klassas som fjällskog.
En stor fördel med Dalarna är att det ligger 70 mil
närmare Europa än Lappland, och endast några
timmars färd från Stockholm och Mälardalens befolkningstäta områden. Här kan också utflykter
med konst, musik och kultur kombineras med urskogs- och vildmarksbesök. Siljansområdet ligger
förstås extra bra till i detta sammanhang.

Arealen skyddad skog
Det är i naturskogarna som ännu inte skövlats genom
kalhuggning som det går att hitta kulturspår av olika slag,
exempelvis i träd och torrakor. I norra och nordvästra Dalarna
finns sådana spår på många håll, framför allt i Ore socken i
Rättvik. Inget annat område i Sverige har så många kulturspår
efter vallkullor som ristat namn, årtal och budskap i träden.
Här är Rolf Lundqvist, Enviken, vid en sådan ristning. Han har
kartlagt och dokumenterat omkring tusen stycken i norra och
nordvästra Dalarna. Foto: Sebastian Kirppu
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Mellansverige där Dalarna ligger har mindre än 2
procent skog skyddad i naturreservat nedan fjällen.
Minst i hela Sverige.
Om den frivilliga hänsynen från markägare räknas
med stiger siffran med några procent, men vi vet
ingenting om varaktigheten i detta skogsskydd, undantaget Sveaskogs Ekoparker där delar av skogen

Anjosvarden. Naturskogar med gamla träd och torrakor. Strövvänligt. Foto: Bengt Oldhammer

inte ska brukas på 50 år efter inrättandet av parkerna.
I Dalarna är i skrivande stund 2,35 % av skogen
skyddad formellt som nationalpark, naturreservat,
biotopskydd eller naturvårdsavtal. Det finns också
0,95 % skogsmark som är pågående reservatsbildning. Det betyder att 3,2 % av Dalaskogen är skyddad. Sedan tillkommer 3,2 % frivilliga avsättningar så låt säga att cirka 6,4 % av all skog i Dalarna
är skyddad (Anonym 2013). Det är långt kvar till
forskarnas rekommendationer på skydd av 10-30
procent. Förra regeringen med centerpartiet i spetsen skrev under avtalet i Nagoya om skydd av 17
% av olika miljöer, däribland skog. Dagens forskare har valt nivån 20 %, något som även Sveaskog
gjort, dock i en modifierad modell som har vissa
frågetecken.
Ett område där det ännu går att få ihop 17 procent
skyddsvärd naturskog är Vildmarksriket i södra
Mora, Leksand och Vansbro. Det som skyddats eller
kommer att skyddas utgör 10-12 procent av området. Med detta resultat har Länsstyrelsen och bolagen abdikerat från politikernas ambitionsnivå. Det
är tragiskt och kortsynt. Kvarvarande skyddsvärda
naturskog kommer att skövlas kommande år.
Att bolag avsätter nyckelbiotoper eller skog med
naturvärden betyder emellertid inte att de är sky-

ddade. Det händer hela tiden att sådana säljs och
sedan avverkas av andra markägare. Ett belysande
och uppmärksammat exempel är när Bergvik Skog
AB sålde ett stort skyddsvärt naturskogsområde
precis i gränstrakterna av Härjedalen mot Dalarna.
Se länk i litteraturlistan.

Vad är en lyxrestaurang jämfört med kokkaffe och tunnbröd
ute i skogen? Foto: Bengt Oldhammer
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Framtida arbete
Den här rapporten kan ses som något av en summerande rapport om läget och en idéskiss med norra delen av Mora, Orsa och Rättvik som exempel.
Kommande steg är förslagsvis att berörda kommuner och andra intressenter i det grovavgränsade
området (och då särskilt i skogslandet nedan fjällen) marknadsför det på olika sätt. Några förslag
och idéer, ej rangordnat:
•

En eller flera böcker och/eller broschyrer
med vackra och talande bilder och kartor plus
en beskrivning av besöksmål i Borderland
Wilderness. Det kan sprida kännedom om hela
området. Översättningar till engelska, tyska
och nederländska kan bidra till att öppna upp
för marknaden i Europa. Ett mer ambitiöst
förslag är en serie med böcker/guider till
välavgränsade ekoturism-områden i t ex Norra
Mora-Orsa, Rättvik, Älvdalen och Västerdalarna. För Dalafjällen finns redan en del sådant
material.

•

Besöksmålen skulle med fördel kunna läggas
ut med karta och bild plus en kort text på olika turismentreprenörers hemsidor anpassade
för just det delområde hemsidan omfattar.
Även olika kommuner som vill satsa på naturturism skulle kunna ha en väl synlig rubrik om
besöksmål. Där skulle måhända även kunna
finnas Youtube-material då dagens ungdomar
flitigt nyttjar detta. Text håller på att ersättas
av film och ljud.

•

En gemensam hemsida, eller avdelning på en
redan känd hemsida, där allt material samlas
och uppdateras vore värdefullt. Övriga hemsidor/turismföretag kan länka till eller utnyttja
till denna hemsida på olika sätt. Ett bra exempel på en vacker hemsida som kan inspirera
är Mikael Klarström (http://naturbilder.biz/
skog.html) som har ovanligt fina naturskogsbilder från olika områden i delar av området
Värmland-Dalarna-Norge. Det enda som fattas
där är egentligen karta och vägbeskrivning till
de olika skogarna. Kartmaterial är oumbärligt
och där måste det finnas ortnamn – annars
hittar ingen till besöksmålen.

•

Paketering av det ovan nämnda i app kan vara
något på sikt

•

Utbildning av lokalkunniga skogsguider med
biologisk grundkompetens ökar trovärdigheten i marknadsföringen. I konceptet kan kul-
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turvärden och geologiska sevärdheter också
uppmärksammas då dessa ofta sammanfaller
med fina naturområden.
Borderland Wilderness är i dagsläget ett samlingsnamn som kan utökas med undernamn som
redan är mer eller mindre välkända? Nya namn
måste myntas i okända områden och tiden får utvisa vilka av dem som kommer att bli ”varumärken”.
Den berömda historikern Simon Schama skriver
träffande i sin bok ”Skog - landskap och minne”
(1995) att ”Vildmarken mutar inte in sig själv,
döper inte sig själv”. Inte heller kan vildmarken
dyrka sig själv. Det krävs ”predikanter”, fotografer,
författare och målare som förmedlar bilden av vildmarken. Det var så det gick till i nordvästra USA
där de första nationalparkerna i världen bildades.

Jättetallar vid Östra Värmderåsen där Orsa besparingsskog
tänkte göra ett kalhygge. Planerna är nu stoppade. Foto: Pär
Johansson/Naturton

Överst: Guidning i Norra Mora Vildmark av denna rapports författare. Foto: Peter Turander
Nederst till vänster: Engelska turister tittar på fåglar vid Lindänget i Orsa som är Dalarnas artrikaste fågellokal. Foto: Bengt Oldhammer
Nederst till höger: Njupeskär är Sveriges högsta vattenfall. Foto: Sebastian Kirppu
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Naturens särprägel i
Orsa, Mora och Rättvik

Skogsrået lockar och förblindar mången skogsvandrare. Foto: Sebastian Kirppu
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Exemplen Orsa, Mora och Rättvik
Då detta projekt haft en minimal budget har endast ett delområde av Borderland Wilderness
hunnit beskrivas någorlunda, och även detta saknar en del områden. En sammanställning med fler områden och/eller bearbetning för
hemsidor kräver betydligt mer arbetstid. Om
det görs böcker och broschyrer kan lämpligen
även kultur och geologi bakas in i konceptet.
Kartorna i den här rapporten visar att det finns många fina områden att besöka för turisterna i Mora och
Orsa samt intilliggande trakter i Älvdalen och Rättvik.
Att skogarna norr om Orsa och Mora har något
extra vet alla som känner till dem. Det är verkligen Borderland Wilderness - ett gränsland
där höjden över havet stiger snabbt och där
det över stora arealer inte bor en enda människa. Det finns mycket få sommarstugor jämfört med övriga Dalarna. Obygd är ordet.
Många som besöker eller bor i Orsa har självklart
lagt märke till hur skogarna i norr reser sig.
Solnedgångarna över Orssasjön är ofta magnifika med blånande berg i bakgrunden. Även
flyttande fåglar påverkas. När fåglarna kommer till Orsa och ”ser” de stora skogarna norrut
tvekar de att flyga vidare. Ofta stannar de till vid
Lindänget i nordöstligaste delen av Orsasjön på

väg norrut under våren och söderut på hösten.
Det är nog ingen tillfällighet att den lokalen
har flest observerade fågelarter i hela Dalarna!
Carl Fries, den berömde författaren och landskapstecknaren, skrev 1967 boken Skogsland och Fjäll.
I ett kapitel berättar han om en resa som startade i
Stockholm. ”Skog har man omkring sig nästan hela
vägen, men på färden från Orsa i nordlig riktning blir
man på allvar tagen in i detta ofantliga skogsland”.

Naturens särprägel
Vad utmärker bygden vid Orsasjön, Siljan och
Mora-Orsa? Många svarar glittrande vatten och
blånande berg med midsommarfirande och röda
stugor. De mest spektakulära vyerna för bilturisterna återfinns nog i Söderås (Rättvik) och vid Holen
i Orsa. Andra kanske svarar att bygden utmärks
av Vasaloppet och skidbackar. Schablonbilderna är
hårt etsade i folks medvetande. Få känner till att
här finns Mellansveriges och södra Skandinaviens
största naturskogar med gamla träd.
Den del av taigan i Sverige som fortfarande har
relativt stor naturskogsprägel börjar i form av en
tvåuddig eldgaffel. En udd går från Tandövala och
Malung-Sälen vidare mot Fulufjället och Drevda-

En fora på väg mot Röros passerar Lindänget med bergen i bakgrunden. Här syns tydligt vilken massiv barriär bergen i norr utgör.
Foto: Bengt Oldhammer
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Utsikt från Turistvägen i Digerbergssluttningen mot Orsasjön i september när lövträden skiftar färg. Foto: Bengt Oldhammer

gen. Den andra udden börjar vid Siljansringen och
går upp mot Vedungsfjällen. Områdena möts i Idre
och sveper sedan upp längs den svenska fjällkedjan
som en grön strimma för att sedan i mer eller mindre sargat skick försvinna bort mot Ural.
Norr om Mora och Orsa finns en ödemark tom på
både fast bebyggelse och sommarstugor. Här får
skogsvandraren vara ifred från civilisationens oljud och kan ägna sig åt kontemplation, lyssnande
till naturens egen lågmälda musik. Bara i ett sammanhängande område i norra Mora kommun och
Orsa finns mer än 25 000 hektar gammelskog och
myrland. Det är Sveriges största skyddade skogsområde nedan fjällen. Naturen vid Siljan och Orsasjön är markant avvikande från skogarna ett
par mil norrut. Det handlar om ett hopp från odlingszon 4-5 till 7, eller från Borlänge och norra
Uppland till Gällivare. I låglandet breder lövrika
odlingslandskap ut sig där det finns äpplen, päron
och odlade exemplar av ask, hästkastanj, ek och
till och med bok. Även Magnolia överlever. Det
innebär att man kan njuta av vitsippor och blommande hägg i maj samtidigt som det går att åka
skidor i höjdlägena.
En delförklaring till det rådande klimatet var den
meteorit som för 377 miljoner år sedan slog ned
och skapade förutsättningar för Siljansringen. Meteoritkrater strukturen är en av de största kända
i hela världen.Smällen gjorde att berggrundens
kalk från kambrosilur överlagrades av material
och därmed skyddades till våra dagar istället för
att eroderas bort av inlandsis och andra krafter.
Den runda kraterliknande formen, som syns tydligt
på varje Sverige-karta, är framför allt ett resultat
av rinnande vatten. Många tror att det är själva

kratern som syns, men så är inte fallet.
Under avsmältningen vid den senaste istiden stack
bergen upp ovanför isen likt nunataker. Smältvatten transporterade enorma mängder av sand
längs Våmådalen, Ämådalen, Unnådalen, Oreälven
och Österdalälven ner i Siljansringen. Där finns
idag sjöar som fungerar som värmemagasin och
förlänger hösten högst avsevärt.
I omgivningarna ligger dessutom sandområden
vilka även de har stor betydelse för lokalklimatet.
Morafältet med Bonäsheden är det mest kända och
dessutom ett av de största och mest formrika i Norden, vida berömt bland geologer. Orsa-Skattungbyfältet är också intressant men inte lika omtalat.
Därutöver finns Furudalsfältet och Rättviksheden.
Som en följd av nedslaget är naturen idag unik ur
flera aspekter. Sandhedarna är ett eldorado för sällsynta insekter, djur och marksvampar. Här hittas
exempelvis nya spindelskivlingar okända för vetenskapen. I Orsa finns världens nordligaste förekomst
av sandödla, en relikt som överlevt från värmetiden.
Naturen kan vara dramatisk med dalgångar,
vattenfall, berg och branter, men också frodig
och lockande med kalkområden som hyser Dalarnas blomsterrikaste slåtterängar och fågelsjöar av högsta klass. Orsa hyser fler kalkområden än Mora, även om Rättvik toppar ligan.
Om man ska summera: Norra delen av Mora
och Orsa har stora myrområden av internationell klass och intakta gammelskogslandskap
som är unika för den här delen av Sverige. Odlingslandskapet är sceniskt med sjöar, dalgångar
och blånande randberg. Den geologiska och biologiska mångfalden (diversiteten) i Siljansområdet
är betydande även i ett internationellt perspektiv.
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återfinns dels i Vildmarksriket i södra Mora-Leksand-Vansbro, dels i Ore socken. Båda områdena
är mycket värdefulla eftersom det fortfarande finns
intakta naturskogar kvar.
Ore socken har visat sig vara ett av Sveriges största sammanhängande område med denna typ av
skog. Mycket få andra platser har alltså så mycket värdefull naturskog kvar samlat inom ett större
koncentrerat skogslandskap. Funktionella skogsekosystem på landskapsnivå nedanför fjällskogarna,
likt Ore skogsrike och Vildmarksriket, är mycket
sällsynta i Sverige. Detta är information att beakta
och hantera för ansvariga inom både skogsnäring
och myndigheter.

Brandljud vid Rövarberget. Det har brunnit två gånger i tallen
som fortfarande lever. Foto: Bengt Oldhammer

Norra Rättviks unika skogar
Ore socken i norra Rättvik, benämnt ”Ore skogsrike” (Kirppu och Oldhammer 2010), är en del
av den vildmark som beskrivs i den här rapporten. Området är värdefullt av flera olika orsaker,
bland annat som en följd av Sveaskogs Ekopark,
flera fina naturreservat och ett antal ännu oskyddade områden. Därtill kommer Voxnans vattendrag (naturreservat) på Gävleborgssidan. Om
det är något som särskilt ska framhållas med Ore
skogsrike så är det att området ligger i den mellanboreala zonen i Sverige. Övriga områden i Mora
och Orsa som beskrivs i denna rapport ligger i
huvudsak i nordligt boreal zon (enligt den ofta
använda indelningen av Ahti et al 1968). Där är
det lättare att hitta de riktigt gamla och klassiska
”urskogarna” som är sinnebilden för reservat och
vad som ska skyddas. Denna sinnebild har formats
av bilder och teckningar av konstnärer så till den
milda grad att många skogsbrukare förblindats.
Utan djuplodande kunskap om arter och deras
ekologi är det mycket svårt att avgöra vad som är
skyddsvärd skog och vad som inte är skyddsvärd
skog, därav förvirringen i en del av skogsdebatten.
I den mellanboreala zonen som Ore socken tillhör
finns ett annat klimat som är mer gynnsamt för
många växter och djur. Denna mellanboreala zon
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Faktum är att inget område i Dalarna har studerats
så väl som Ore skogsrike. Inte i något annat område
finns så många och detaljerade inventeringsrapporter publicerade (se exempelvis Hedgren 2012,
Lundqvist 2000, Pettersson 2013, Wikars 2006,
2008, 2009, 2013). Detta är uppgifter som exploaterande företag och politiker måste förhålla sig
till. Den storskaliga vindkraftsutbyggnad som planeras är inte förenlig med långsiktig utveckling av
detta landskap vare sig när det gäller turism eller
biologisk mångfald. Samma sak gäller Sveaskogs
avverkningsplaner i tallskogar med många rödlistade arter, t ex Brännvinsberget.

Urval av områden i Orsa, Mora och
Rättvik
I nästa kapitel följer exempel på områden som
kan användas för turism. Den är inte komplett då
många intressanta objekt saknas, särskilt mindre
utflyktsmål och kultursevärdheter i finnbygderna.
Delar av texten kan förhoppningsvis inspirera till
hemsidor, broschyrer, appar, böcker osv. Marker
för fiske ingår inte, ej heller områden för jakt.
En bra idé i alla former av material är att sortera upp områdena för turister i två eller tre steg.
Översiktskarta var de ligger.
Vad objekten grovt innehåller, t ex urskog och
vattenfall, fiskevatten eller storslagen utsikt.
Mer detaljerad information i form av karta,
sevärdheter och hur man kommer dit. En del
av denna information skulle kunna förmedlas
genom symboler/ikoner. Gävleborgs länstyrelsen publicerade 2014 en skrift med namnet
”Hitta ut”.

Överst: Kjell Hedmark vid Jämtån i november 2014. Ån går från Eberget i Orsa till Norra Mora Vildmark och Våmhuskölen i Mora.
Vid Jamtmotåsen berättar sägnerna att det funnits en gammal marknadsplats sedan århundraden. I dessa tassemarker är det riktig
vildmark med vackra och strövänliga marker. Bara reservatet Norra Mora Vildmark är 15 000 hektar, det största skogsreservatet i
Sverige nedan fjällskogen.
Nederst till vänster: Stora Tunturiberget 2014. Nästan snöfritt i Orsa, men här 1,7 meter snö.
Nederst till höger: Rövarberget med många torrakor i naturskogen. Foto: Bengt Oldhammer
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Kartan visar skyddade områden i mörkrött och värdefulla men ännu oskyddade naturskogsområden
i ljusrött. Material från gränstrakterna på Härjedalssidan saknas och där finns flera varder (lågfjäll)
och stora myrområden med vildmark. På kartorna saknas smärre nyckelbiotoper, en del frivilligt
skyddad skog, värdefulla myrar samt nyupptäckta
naturskogar i Ore som inventerats 2011-2014
och där materialet ännu inte är fullt ut registrerat
i Länsstyrelsens databas. Se också kartan sid 86.
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Beskrivning av
områden i Orsa,
Mora och Rättvik

Korpimäki i Orsa är ett av kommunens mäktigaste berg med utsikt över Orsa finnmark. Foto: Per Ax
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Norra Orsa och norra Mora vildmark
Den som stänger av mobilen och vandrar in i
landskapet vandrar också in i sig själv. Samhörigheten med naturen kommer förvånansvärt
snabbt. Kroppen slappnar av samtidigt som sinnena skärps. Uppmärksamheten riktas mot rinnande
vatten, fågelljud och vädrets växlingar. Det gäller
att ha med sig matsäck, karta och kompass. Eller
en guide.
De områden som hänger ihop är naturreservat och
skyddades i följande ordning: Våmhuskölen, Anjosvarden, Stopån och Norra Mora Vildmark. Strax
norr om Stopån ligger i direkt anslutning de mycket värdefulla objekten Kajsberget/Bjurdammsberget och Eberget. Båda saknar skydd.
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Norra Mora Vildmark
Kölådalåsen

I norra Mora kommun finns flera naturreservat som bildar ett stort sammanhängande vildmarksrområde som är unikt. Fortfarande
finns mycket skyddsvärda men tyvärr ännu oskyddade naturskogar norr om Kräckelbäcken, norr om reservatsgränsen vid Skuråstelet,
skog vid Rövarberget och Sexan samt en del partier i Dyverdalen mot Orsa rå och söder om Dyversjön. I öster finns oskyddade skogar
vid Eberget, Kajsberget och Bjurdammsberget.
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I nordöstra Mora mot gränsen till Härjedalen ligger
det ännu oskyddade Rövarberget. All naturskog
vid och runt grottan på ett par kilometers radie är
skyddsvärd. Totalt finns 2400 hektar sammanhängande naturskog och myr av skyddsklass (se karta
längre fram). Området är helt oskyddat men hyggena tränger sig på i en förfärande takt. Norr om länsgränsen i Härjedalen finns några av Sveriges värsta
och största avverkningar med bolagshyggen och
ungskogar i mängd. Ett skräckexempel på dagens
skogsbruk. I söder finns oskyddad skog i Dyverdalen vid bland annat Dyversjön. Det området gränsar direkt till naturreservatet Näcksjövarden som
i sin tur ligger intill det oskyddade Vallberget. Totalt några tusen hektar vildmark, varav en del ännu
oskyddat.
I alla dessa områden går det att stöta på björn,
varg, lo och kungsörn. Det finns utter och bäver i

Rotnen

Gles och karg urskogsmiljö vid Högfljot i Norra Mora Vildmark.
Foto: Peter Turander

Eberget,
674m

Högfljot

Fjäskrok
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Skuråstelet

Oremyren

Fiskåsen

Vackerbodarna

På många ställen finns åar och bäckar. Från flera
berg är utsikterna milsvida och du kan se naturskogar på flera tusen hektar utan ett enda hygge
eller en enda väg. Det är en fantastisk känsla som
dessutom förstärks av att det är tyst och oftast tomt
på människor.

Landledaråsen
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n

Munkhäden
784 m

Skärbäcken

I Borderland Wilderness finns många små vattendrag.
Foto: Bengt Oldhammer

Kölån

Lövvasselkölen

Rällan

Nordligaste delen av Mora kommun med intilliggande områden i Orsa är en sammanhängande vildmark på en bra bit över 20 000 hektar. Åt
väster ligger sedan Älvdalens skjutfält med ytterligare tassemarker, särskilt höjdlägesterrängen från
nordvästra Mora och längs Härjedalsgränsen upp
mot fågelparadiset Översjön och Vedungsfjällen.
Vid Lillhärjåbygget ligger en fäbod i väglöst land
(Hallberg 2007). I Härjedalen finns i dessa trakter
många skyddsvärda skogs-, vard- och myrområden.
Det finns tre vägar till denna ödebygd. Antingen
åker besökaren den asfalterade vägen från Älvdalen
mot Lillhärdal eller också går färden via E45 från
Orsa och norrut. Vid skylten mot Untorp finns första avtagsvägen och vid Emådalen ett annat avtag
mot Ulvsjön.
Väl i vildmarken går det faktiskt att ställa bilen i
stort sett var som helst. Efter några hundra meter
in i terrängen uppenbarar sig det ena smultronstället efter det andra. Alla årstider har sitt. Vårvintern
kan bjuda på enastående turer då skaren gör att
besökaren med bra skidor och hygglig kondition
kan färdas flera mil på en dag.
Det som utmärker naturen är stora myrområden
och glesa vandringsvänliga skogar med gamla träd.

Anjosvarden
Andjusvarden
764 m
Fisklösvarden

Andljusen
Gyrisberget

Tramsgrav

Fisklösen

Härkämäck

Dyversjön
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Invigning av naturreservatet Norra Mora Vildmark 2009. Bland annat inspekterades ett björnide i en myrstack. Foto: Peter Turander

vattendragen och på vintern ses årligen järvspår.
Rådjur och älg är inte ovanliga även om de vandrar
ner till lägre liggande trakter när snödjupet blir för
stort. Ensamma strövande kronhjortar ses ibland.
Tjäder, orre, dalripa och även järpe är förhållandevis vanliga. Lavskrika och tretåig hackspett är karaktärsarter tillsammans med korsnäbbar, sångsvan, trana, och vissa år även tallbit och sidensvans.
Öster och sydöst om det som beskrivits, ner mot
Orsa-Våmhus och Ore älv, finns ytterligare mer än
10 000 hektar naturskog och myr av prima kvalitet. Dessa objekt ligger emellertid som enklaver
i ett skogligt produktionslandskap. Mest utmärkande är Tjåberget, Koppången och Grunufljot.

Norra Mora vildmark
Låt oss börja färden i Norra Mora vildmark som är
namnet på ett cirka 15 000 hektar stort naturreservat. Det största skyddade skogsreservatet i
Sverige nedan fjällskogsgränsen.
I södra delen svänger man in mot Rymdalen och
stannar vid vändplanen intill Fisktjärnåsen. Uppe
på den intilliggande Vackerbodknölen finns en
utsiktsplats som inte går av för hackor. Ett svep
med kikaren norrut och den fylls av ett till synes
oändligt barrskogshav. Det är en närmast magisk
syn som inte lämnar någon oberörd. Därefter är
det bara att välja färdväg in i det väglösa landet
för en dagstur.
En bra idé är att färdas längs bäckarna och de små
myrar som omgärdar Fisktjärnåsen. Landskapet
är vackert och omväxlande. En tur upp på själva
berget med sin allt glesare skog är också givande.
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För den som vill gå längre rekommenderas en
vandring mot Munkhäden som partivis har mycket
gott om gamla träd och torrakor. Utsikten är magnifik liksom vid Knausås några kilometer längre
norrut. Det är Mora kommuns högsta punkt, 784
meter över havet.
Därifrån är det inte långt till korskälla, ett gränsmärke mot Norge som finns nämnt redan 1403.
Kanske är det en rastplats för pilgrimer som gick
till S:t Olofs helgedom i Nidaros (Trondheim)?
Många alternativa pilgrimsleder finns utpekade i
dessa trakter.
Vid korskälla finns en raststuga. De flesta som
besöker den går från dalgången väster om Rymdalen där Rotälven och Rällan rinner. Den vägen
upp bjuder på fina gränstrakter till Mora kommun
med vattenfall och partier med gammal skog
intill vägen. Närmast korskälla i väster ligger
Storhäden och Trollberg. Längs Härjedalsgränsen

åt nordväst går det att vandra vidare i mer än tre
mil i väglöst land ”för den som orkar”
Den nordvästligaste delen av Mora kommun är
sällan besökt. Här finns imponerande myrkomplex
med rikt fågelliv. Karaktärsarter är ängspiplärka,
gulärla, gråsiska, ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa, dalripa och småspov.
Det flyger också många olika fjärilar på myrarna
och under högsommaren är svavelgul höfjäril en
karaktärsart. Vissa år vajar tuvullen likt stora
bomullsfält och när hösten kommer färgar tuvsäven myrarna magiskt gula. Mellan myrarna är
det gott om åar, bäckar och trolska sumpskogar.
Skogssork är mest förekommanden men vissa år
förekommer även skogslämmel och gråsidig sork.
Även fjällämmeln kan i sällsynta fall dyka upp.
Vid Prästslåttåsen och omgivande marker är varglaven rikligt växande på gamla torrträd.
Högfljot är lättast att nå från den asfalterade
vägen söder om Ulvsjön och Kräckelbäcken. Ett
par kilometer in i det myrrika landskapet med små
tjärnar ligger gammal gles och karg naturskog
helt utan avverkningsspår. Närmare urskog än så
går det inte att komma. Här finns tallar som ej sällan når 300-400 år, i vissa fall ännu mer. Varglav
är inte ovanlig. Området ligger nära väg och är lätt
att nå, även om det saknas stigar.

Myrstack av den nordliga skogsmyran i Norra Mora Vildmark.
Foto: Bengt Oldhammer

Brynnbärsmoren ligger mer åt väster och hyser
rikare granskog för att vara på dessa höjder. Överallt är landskapet oerhört vackert.
Öster om den asfalterade vägen vid Oremyren
ligger ett storslaget myrlandskap. Vid myren har
påträffats sällsynta fåglar som myrsnäppa, tallbit
och brushane. De två sista har minskat oroväckande i Sverige på senare tid. Myren är ganska blöt
och det bästa är att gå runt den och njuta av utsikterna och gammelskogen. Området nås lämpligen
från Oradtjärnberget eller Skuråsen. Från senare
platsen utgår en stig mot Snaråsen. Överallt är det
gammelskog med karaktärsarter som bergfink,
rödstjärt och tjäder.
Norr om Skuråsen ligger Skuråstelet. Det är ett
brandpåverkat skogsområde på gränsen mellan
skog och lågfjäll, vanligen benämnt vard i dessa
trakter. Det är gott om skador efter gamla bränder.
Totalt finns hundratals sådana brandljud med
spår efter skogsbrand från 1600-talet och fram
till början av 1900-talet. I det omväxlande men
karga området finns även raviner med granskog,
vackra myrar, bäckar, lövskog och tjärnar. På en
vintertur går det att se spår efter älg, hare, räv,
mink, mård, vessla, hermelin, grävling och utter. I
skogen finns talltita, ibland tallbit, korsnäbb, tjäder
och orre.

Trollgrav-Lövdalen

Novembers första snö ger naturskogen en ny skepnad. Här är en
naturskog med meterhöga brandljud, skador efter brand, i gamla
tallar vid Rövarberget 2014. Foto: Bengt Oldhammer

Svårtillgänglig karg ravin med lodräta klippväggar och nedrasade block (6817206/1410261).
Finast är det nog ändå vid Lövdalens fäbod
(6817266/1410636) med en del ristningar
på en byggnad. Ravinen kan nås från flera håll
men enklast är att ställa bilen vid p-platsen
(6817218/1410748) och gå ner till fäboden och
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Vänster: Rövarbergets blockgrotta.
Foto: Peter Turander
Höger: Hänglavskog med manlav och garnlav finns oerhört rikligt på flera platser vid Rövarberget med omland.
Foto: Bengt Oldhammer

Vänster: Källa vid Jämtån och Eberget.
Höger: Ibland är det gott om hjortron på myrarna. En fröjd för ögat och magen. Foto: Bengt Oldhammer

sedan över ån till ravinen.
Hur kommer man dit: Väg från Älvdalen mot Ulvsjön. Avtag vänster in i Rymdalen.

naturskogar är remarkabelt nog helt oskyddade.
Inventering och skyddsarbete måste omedelbart
inledas av Länsstyrelsen och alla avverkningar
stoppas in det avgränsade området på kartan. Redan för mer än 25 år sedan uppmärksammades de
stora naturvärdena, men ännu har inget skyddsarbete inletts. Det som hänt är att avverkningarna i
dessa naturskogar blir värre och värre.
Hur kommer man dit: Skogsbilväg norrut från
vägen mellan Ämådalen-Ulvsjön, sedan skyltat. Går
även att åka till Ulvsjön och svänga av. Den vägen
följer vattendraget Sexan en bit.

Eberget-Jämtmot
Ett stort, väglöst, omväxlande och artrikt område
med gammelskogar och myrar. Det ligger i direkt
angränsning till naturreservatet Norra Mora vildmark och Våmhuskölen. Imponerande gamla tallar
och vyer finns på flera håll.
Att gå in vid Jämtån och de tjärnar som ligger
där ger en fin naturupplevelse. I sluttningen
växer gammal granskog och på en del ställen är
det rikligt med hänglav och brandspår. Ett annat
alternativ som inte är så dumt är att gå in ”bakvägen” via kommungränsen mellan Mora och Orsa.
Där ligger raviner och gammelskog som upp mot
Jämtkölen och Jämtmotåsen blir allt finare med
mycket stor andel flerhundraårig tall. Många av

Rövarberget 2014. Foto: Bengt Oldhammer
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träden är tjäderbetade som en följd av att tjädrarna äter tallbarr under vintern. Vid en decemberutflykt i området sågs en flock med 16 tjädertuppar.
Jämtmot är enligt sägnen en gammal marknadsplats, livligt omskriven och efterforskad. Resterna
efter den lär ligga någonstans bland ris och mossa
i väntan på sin upptäckare. Strax intill ligger den
stora Råstensmyren med många tjärnar och bäckar.
Ebergsområdet är oskyddat men Jämtmot ligger i
Våmhuskölens naturreservat.
Hur kommer man dit: Precis intill vägen Untorp-Ämådalsvägen. Koordinater:
6821996/1423681

Rövarbergets naturskogslandskap. Det sista skyddsvärda
större området i Mora kommun. Detta måste skyddas för
framtida turism. Området till höger ligger i Härjedalen men vid
triangelns spets ligger Orsa vid Laxsjöknoppen.

Rövarberget
Ett av de mest skyddsvärda områdena i norra
Mora med väglöst land och imponerande naturskogar. Det finns en lättvandrad stig till Rövarbergsgrottan (blockgrotta) som är ett omtyckt
utflyktsmål.
Sägner berättar om rövare som lurade på hästforor men som fångades, steglades och halshöggs.
I Härjedalen berättas hur första bössan kom till
bygden och hur den sista rövaren togs av daga vid
Jämtmot.
Utmärkande för Rövarberget är den stora
mängden gamla träd, framför allt tallar. Många
av dem har brandskador i form av ljud. Några
registrerade brandår är 1616, 1666, 1777, 1853
och 1930-31. En stubbe har spår efter åtta olika
bränder och med ett intervall av 44 år mellan
bränderna. Tallar på åtminstone 450 år förekommer.
Naturen är omväxlande och i vissa delar finns diabas som ger rik växtlighet. Det är gott om torrakor
bevuxna med varglav. Rövarberget och omgivande

Öster Eberget
En rik hänglavskog på båda sidor om vägen, mest
åt väster. Lavskrika och tretåig hackspett ses
ibland. Vanligaste laven är garnlav som draperar
träden likt en trollskog. Mest imponerade är skogen i fuktigt väder. Platsen är även en port in till
Ebergsområdet.
Hur kommer man dit: Precis intill vägen Untorp-Ämådalsvägen. Koordinater:
6821996/1423681

Knätten

Gammelskog vid Rövarberget. Foto: Bengt Oldhammer

Senvuxen gammal gran och hänglav i stor mängd.
Många av granarna har överlevt brand och
bildat stamskador i form av så kallade ljud. Det är
mycket ovanligt, för att inte säga unikt. Vanligen
dör granen vid brand på grund av sin tunna bark.
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i området. Vandringen sker bäst 100-200 meter
från ungskogskanten.

Jämtån nedan vägen
Vacker å med steniga stränder, översvämningsmark och gammal naturskog på sina ställen.
Örtrikt med vitsippsmattor på våren. Hänger ihop
med Ebergsområdet.
Hur kommer man dit: Precis intill vägen Untorp-Ämådalsvägen. Koordinater:
6824792/1422632

Anjosvarden-Våmhuskölen

Gravvasslan rinner ner i Stopån. Foto: Ingegerd Kaptens

Lavskrika häckar i området. I norrsluttningen av
Knätten finns tallskog med träd som har spår efter
flera bränder (6828877/1417561). Där rinner
också en fin bäck.
Hur kommer man dit: Skogsbilväg öster om Ulvsjön. Koordinater: 6830807/1417002

Anjosvarden är en liten ”fjälltopp” med flera
fjällväxter som ripbär, krypljung, fjällummer och
klynnetåg. Det finns också uppfrysningsmark
med exempelvis snölav och fjälltagellav. Fjäll
eller va(r)d är en fyndig och berättigad fråga. Det
finns flera varder i Mora och i hela nordvästra
Dalarna mer än 30 stycken. Dessa ligger som en
arkipelag av lågfjällskalotter som sticker upp ur
barrskogshavet. Eftersom varderna är ett gränsfall mellan fjäll och skog har den senaste tidens
klimatuppvärmning gjort att dessa hedar och
lågfjäll sakta men säkert håller på att slutas i den
väldiga taigans famn. På Anjosvardens topp kan
det fenomenet studeras extra bra.
Utsikten från toppen är förstås magnifik och
naturskogarna och myrarna överallt vackra. Ett
litet urskogsparti precis norr om toppen hyser
många tallar som är en bra bit över 400 år gamla.

Kajsberget-Bjurdammsberget
Naturskogsområde av hög klass med utsikter
och en härlig fäbodvall (6817801/1421336) vid
Kajsberget. Bjurdammsberget är ett storslaget
berg som reser sig i terrängen. Det är gott om
gamla och nedrasade döda träd. I nordostsluttningen växer riktigt grov gran på några platser och
i en ravin i norra delen finns hänglav, källor och
bäckdrog. Lavskrika, tretåig hackspett och tjäder
trivs i området.
Mossan purpurmylia växer i stora vackra och
kompakta kuddar på klippväggar. Den finns även
på nedrasade döda träd, vilket inte är så vanligt.
Doftskinn, tickmussling, knottrig blåslav, lunglav,
skrovellav, lappticka, rynkskinn, blåoxe, nordlig
plattbagge och norsk näverlav är några arter som
påträffats. Området är oskyddat.
Hur kommer man dit: Avfart från vägen Untorp-Ämådalsvägen.
Koordinater: En plats att utgå från är vid
6818996/1423111. Då får man gå i fin skog in
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Uppfrysningsmark vid Anjosvarden. Vegetationen får aldrig fäste. Foto: Bengt Oldhammer

Det är också rikligt med döda och torra träd.
Lavskrika, tretåig hackspett, kungsörn, tjäder,
dalripa och björn är några av karaktärsarterna. Ibland häckar även sidensvans och tallbit.
Myrsnäppa spelar under nätterna varje år vid
myren norr om Anjosvarden. Varglav växer på
torrakor. På flera träd finns ristningar inhuggna av
vallkullor, bland annat från 1700-talet.
En stor sevärdhet är de jättelika myrstackarna
som kan bli flera meter höga och med spetsiga
toppar. Björnen river gärna ur dem på våren och
äter myror, eller gräver sig ett ide i stackar som är
övergivna.
Våmhuskölens naturreservat består mest av myr
men med fin skog vid Jämtmotåsen och Kajsbergsskaftet. På Oradtjärnberget finns en gammal
uppgift om lappljung. Varglaven förekommer
rikligt och området lämpar sig särskilt väl för
skidturer.
Hur kommer man dit: Märkt stig från Dyverdalen
i närheten av Untorp eller stiglöst via Stopåvägen.
Våmhuskölen nås via vägen från Älvdalen mot
Lillhärdal, eller via skogsbilväg från vägen från
Untorp-Ämådalsvägen. På vårvintern kan skoterspår längs leden underlätta för skidåkare.

Stopån-Litåberget

Kambräken finns på flera platser i Stopåns dalgång.
Foto: Ingegerd Kaptens

Stopåns vändplan är en riktig knutpunkt för
vidare färder. Besökaren behöver emellertid inte
gå särskilt många meter på stigen förrän det är
högklassig naturskog med grova och höga granar
intill ån. Snart följer också flera vackra vattenfall.

Den som vill gå lite längre kan välja Gravvasslans mossiga ravin eller gå upp till Kaljomäki och
dess utsikt. Litåberget åt öster hyser en riktigt fin
gammelskog. En lite längre vandring mot Kalungvarden, Gäddtjärnvarden eller Fisklösvarden och
Anjosvarden ger oförglömliga upplevelser. Även
Kajsberget och Bjurdammsberget kan besökas
under en dagstur. Det kräver dock karta och kompass/GPS eftersom det inte finns några stigar eller
skyltar.
De nedfallna granarna intill Stopån hyser många
olika tickor. Kambräken växer på flera platser.
Vackrast är kanske ändå de magiskt gröna mossorna i vattendragen vid lågvatten.
Hur kommer man dit: Skogsbilväg från vägen mot
Untorp. Skyltat.

Dyvrans gammelskog
En oskyddad större hänglavskog med klen långsamväxande gran. Sådana naturskogar var förr
vanligare men är idag närmast unika. Skogen är
inte närmare inventerad och undersökt men hyser
flera skyddsvärda djur och växter. Garnlaven
är den dominerande hänglaven och förekommer mycket rikligt. Detta är en av de sista stora
hänglavskogarna av sitt slag i Mora kommun. En
bäck rinner genom området och det finns också
partier med sumpskog och lite grövre träd.
Hur kommer man dit: Väster om Untorp, precis
intill vägen i Dyverdalen med bra p-möjligheter.
Koordinater: 6809621/1422204
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Vänster: Bössfallen i Ämådalen är ett av flera sevärda vattenfall längs denna märkliga å. Foto: Peter Turander
Höger: Anjosvardens små skoglösa höjder är under igenväxning. Hösten 2014 med lysande blad av ripbär. Foton från 1970-talet visar
att varderna då var nästan helt skoglösa. Foto: Bengt Oldhammer

Vattenfall Stubbäcken-Dyverdalens
norrsluttning

Ganska svårtillgängligt vattenfall och fin utsikt
över Dyverdalen. Härifrån kan en vandring mot
Näcksjövardens reservat starta, även om det är
bättre att gå via den oskyddade gammelskogen
söder om Dyversjön. Beklagligt nog har skog upp
mot Anjosvardens reservatsgräns kalhuggits och
vägar dragits in i sluttningen. Samma sak gäller en
onödig och brant väg upp i Dyverdalens nordostbrant.
Hur kommer man dit: Väg från Dyverdalen. Koordinater: 6809553/1421342

Vattenfall Andjusen
Vattenfall (6811164/1417402) och ravin med
forsärla. Naturskog. Bra startpunkt för vandring mot Anjosvarden, eller för en tur upp på
Härkämäck.
Hur kommer man dit: Väg från Dyverdalen. Koordinater: 6811261/1417451

Tramsbäcken
Naturreservat med fin skog längs en bäck. Det
finns flera källor och på vårarna särskilda vattenbassänger. De ligger i dunkel granskog med örtrik
flora.
Hur kommer man dit: Från Dyverdalen eller via
väg från Kanonvägen norr om Våmhus. Skyltat.

Lusboberget
Det som lockar mest är den fina och omväxlande
naturskogen som finns kvar på bergets topp med
utsikt både mot Tjåberget och Korpimäki. Här kan
man se varglav, ibland tallbit, lavskrika, tretåig
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hackspett och björn. Från ett och samma ställe har
vid något tillfälle hörts spel från tre hönsfåglar:
orre, tjäder och ripa. Även järpens höga toner har
hörts från samma plats, men vid annat tillfälle på
året. Färden upp på berget går genom en senvuxen gammal granskog som varit avverkningshotad
flera gånger. Till och med Greenpeace gjorde en
aktion i området för att få skogen skyddad från
avverkning. Framtiden är fortfarande oviss. Geologiskt intressant berg.
Hur kommer man dit: Mindre och dålig väg
från vägen Ämådalen-Ulvsjön. Koordinater:
6815748/1430853

Vid Rensjön finns flera skyddsvärda men oskyddade naturskogar och myrområden. Det finns sammanhängande naturskog ända bort
mot Tjåbergets naturreservat. Foto: Peter Turander och Bengt Oldhammer

Norra Rensjön 1

Norra Rensjön 2

Naturskog av ofta hög klass, särskilt intill bäckar
och myrar. Trots tidigare dimensionsavverkningar
i form av de grövsta träden finns gott om gamla
tallar. Den som går från vägen och upp för sluttningen mot Renvasseln märker mycket tydligt en
allt mindre påverkan från skogsbruk. Trädåldrarna
ökar och sedan kommer död ved och mycket lavar
samt rofyllda vattendrag. Oskyddat.
Hur kommer man dit: Ett par hundra meter från
vägen som går över Lusbodammen. P-möjlighet
vid vändplan. Koordinater: 6816953/1429170

Högklassig naturskog med björnrivna träd och
myrstackar, kungsörn, ibland tallbit, dalripa och
tjäder. Andra fåglar är gråsiska, tretåig hackspett, småspov och bergfink. Utsikter över skog
och myrlandskap vid Norra Rensjön och Hemra
Rensjön.
Rensjöområdets kvarvarande naturskogar inklusive höjdryggen mot sjön Rovenlamm och Tjåberget är inte skyddade, men hela landskapet sitter
ihop intakt. Oskyddat.
Hur kommer man dit: Skogsbilväg öster om
Klockarberget. Vägen delvis dålig. Går också bra
att gå från Tjåberget på en höjdrygg med naturskog hela vägen. Koordinater: 6817479/1427034

Lusbodammen/Pettsberget

Torråsen

Bra angöringsplats vid en slogbod intill vattnet.
Här kan man utgå för vandringar till Pettsberget,
Gävlu fäbod, Rovenlamm, Tjåberget, Norra Rensjöberget samt även till Lusboberget. Här finns
många fina utsikter och naturskogar av hög klass
med intressanta djur och växter. Utterspår ses
ofta längs ån och på sommaren häckar sångsvan i
området.
Hur kommer man dit: Ligger precis intill vägen Ämådalen-Ulvsjön. P-plats. Koordinater:
6814601/1431111

Brandpräglad tallnaturskog med skador i träden i
form av ljud. Gran och blandskog i fuktiga partier. Lämpligt för kortare vandring på båda sidor
vägen. Strax före objektet finns en liten granskog
intill vägen med grövre nedfallna granar med
sällsynta vedlevande tickor. Oskyddat.
Hur kommer man dit: Skogsbilväg söderut,
strax öster om Klockarberget. Koordinater:
6819862/1426433

Tjåberget

Lusbostupet
Vattenfall och vackra träd. Spektakulärt under
vinter och vårvinter med mycket is. Kulturspår
efter tidigare flottning. Forsärla ses ofta liksom
strömstare.
Hur kommer man dit: Vägen mellan Ämådalen-Ulvsjön. Skyltat. Koordinater: 6813866/1431666

Dyverdalens norrsluttning i dess östra del med utsikt mot
norr där Anjosvardens naturreservat ligger.
Foto: Bengt Oldhammer

2000 hektar stort naturreservat med gran i en
brant östsluttning och gammal tall eller blandskog
uppe på berget. Att komma över Ämån för att
nå Tjåberget är inte det lättaste, även om det
finns något ställe där det går att vada vid lågvatten. Däremot finns en infart till området vid
Lusbodammen. Antingen följer besökaren stigen
mot Gävlu eller går upp på Pettsberget för vidare
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färd mot Rovenlammsberg och den stora och
vackra myren Tjåflot. Den ligger helt inbäddad av
omgivande naturskogar, främst Tjåberget men i
söder även Romanoppi och Bultbodberget.
Därmed sagt att detta är ett vildmarksområde med
mycket att se. Världens längsta lav, långskägg,
finns på två platser. Den kallas ofta för urskogens
flaggskepp och kan bli maximalt tio meter lång.
Den ser ut som en julgransgirland men är grön till
färgen. Kanske är långskägget julgransglittrets
prototyp? Ringlav, grenlav, varglav, brandticka,
lunglav, skrovellav, ostticka och harticka är andra
märkligheter.
Kungsörn och tjäder ses nästan alltid liksom
lavskrika och tretåig hackspett. Ibland häckar
det tallbit. En vårkväll hördes i skogen en bit från
Ämån trummande tretåig hackspett, morkulla,
skogssnäppa, 3-4 taltrast, dubbeltrast, 2 järpe,
kungsfågel, bofink, koltrast, rödhake, järnsparv,
pärluggla, större hackspett, domherre, svartmes,
korsnäbb, dalripa och sävsparv. Ett förvånansvärt
rikt fågelliv i en till synes ganska karg taigamiljö.
Några delområden som är särskilt sevärda är
bland annat skogs- och myrmosaiken väster om
Rovenlamm med mycket varglav, Pettsberget,
hänglavgranskog vid Ämån, Tjåbergets topp som
brann 1992, Tjåbergets östbrant med granar på
250 år och lavgransumpskog öster om Romanoppi. Gävlu är en trevlig anhalt. Myrarna i sig inte att
förglömma.
Hur kommer man dit: Vägen från Ämådalen mot
Ulvsjön.

Ämån vid Tjåberget
Vid slogboden intill Ämån finns ett vackert lugnvatten med videsnår och en fors. På andra sidan
ligger Tjåbergets naturreservat. Särskilt under
våren finns mycket att se vid ån, t ex bäver, utter,
älg, sidensvans, korsnäbb och sångsvan. På kvällarna ropar pärluggla. Besökaren kan elda, fika
och paddla längs vattnet till forsen eller angöra i
reservatet.
Ämån norr om bron i Emådalen är mer än två mil
lång med många fina platser och flera slogbodar.
Det finns skyddsvärd skog längs ån på flera håll
men tyvärr avverkas det ej sällan för nära ån.
Hur kommer man dit: 50 meter från vägen
mellan Ämådalen-Ulvsjön. P-plats. Koordinater:
6811515/1433503

Bössfallen
Vattenfall, klippor och skog i ett vackert landskap.
Forsärla och strömstare häckar längs ån.
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Hur kommer man dit: Vägen mellan
Ämådalen-Ulvsjön. Skyltat. P-plats. Koordinater:
6805691/1439301

Untorp/Unnån
En utflykt till det gamla finnbostället Untorp från
1600-talet är trevligt. Särskilt inbjudande är det
när de vilda pingstliljorna blommar på ängar och i
dikeskanter vid några av gårdarna.
Untorp är sedan gammalt en startpunkt för vandring norrut in i den väglösa vildmarken. Idag
är det kanske lämpligare att ta vägen till Stopån
strax öster om Untorp då kalhyggen brett ut sig.
Längs Stopåvägen finns flera mindre partier med
gammal skog kvar. Vid Itavsberget ligger en liten
grotta och strax söder därom äldre hänglavrik
skog. Tyvärr bedrivs onödigt hårdhänt skogsbruk
längs Stopåvägen med sönderkörning i sluttningen.
Unån är vacker och sevärd på många ställen.
Vägen till Untorp följer längs Unån och det finns
goda chanser att se björn, särskilt under tidiga
morgnar och kvällar. Ån har restaurerats för fisket
och återfått stenar och block i vattnet. Under
flottningsepoken rensades dessa bort. Det enda
negativa idag är att en del avverkningar går för
nära ån.
Precis vid bron där man svänger mot Untorp finns
en fin strandskoning av trästockar. Vid Hemsjön
väster om Untorp ligger en bra rastplats vid en
damm med utsikt in mot Dyverdalen.
Hur kommer man dit: Skyltat till Untorp från E45.

Unnån och liknande oreglerade vattendrag har en unik dynamik där det vissa år bildas isdämningar. Vid vårfloden packas isblock och
sörja till ibland meterhöga lager. Stränderna eroderas och träd skadas eller dör. Detta gynnar biologiska mångfalden. Unnån 2013.
Foto: Bengt Oldhammer

Hygge intill Unnån där markägaren sparat en ynka liten skyddszon med hänsyn till fiskeintressena. Efter avverkningen återkom
markägaren och högg även ner den lämnade naturhänsynen. Foto från 2014. Dessutom kördes marken vid ån sönder av maskiner.
Foto: Peter Turander och Bengt Oldhammer

Korpimäki
Ovanligt mäktigt berg med granskog i östsluttningen och bedårande utsikt. På toppen finns partier
med ren urskog. Flera granar är närmare 300 år
gamla. Långskägg och långt broktagel är två av
områdets mest sällsynta klenoder. Nyslogberget i
söder ingår i reservatet och mellan bergen rinner en å längs några myrar. Där trivs tjäder och
lavskrika. Namnet på dalen är egendomligt nog
Lapporten.
När det är kottår lyser grantopparna bruna och
det är gott om korsnäbb och grönsiska i skogen.
På höstkanten kan man sitta på toppen och se hur
sträckande fågel passerar förbi i dalgången eller i
sluttningen på samma höjd som berget.
Högsta punkten är 732 meter över havet och en
del menar att det inte bara är Sveriges utan också
Nordens högst skogsbeklädda berg. Uppgiften
diskuteras ofta livligt men stämmer knappast. Det
finns flera andra höga berg i nordvästra Dalar-

Kantzonerna intill våra åar och älvar förstörs av skogsbruket. Här har ett FSC-certifierat bolag snitslat för nära Unnån. Den andra
bilden visar träd skadade av isblock, inte helt ovanligt i de delar längs Unnån som ännu inte förstörts av huggningar. 2014.
Foto: Bengt Oldhammer

57

na. Många varder (se under Anjosvarden) håller
dessutom på att växa igen med skog. Däremot är
det Orsas högst skogsbeklädda berg och det är väl
inte så illa.
Korpimäki stavas på flera olika sätt på olika kartor
och ska för övrigt inte förväxlas med ett berg med
liknande namn två mil norrut i Gävleborgs län,
Stora och Lilla Korpimäki.
Hur kommer man dit: Sväng av från vägen mellan
Ämådalen och Ulvsjön.

Koppången

Unnån är ett av de fina fiskevatten som finns i Orsa kommun tillsammans med bland annat Ore älv och Ämån. En del av dem har
restaurerats för fiske vilket syns på denna bild där nya stenar lagts i strömmen. Tyvärr sker avverkningar för nära ån.
Foto: Peter Turander

Vårvinterns skidparadis framför andra. Snödjupet
uppgår ofta till en meter eller mer. Snön brukar till
skidåkarnas stora lycka packa ihop sig och ligger
dessutom länge på våren.
Sent på säsongen när det är många plusgrader kan
kyliga nätter resultera i skarföre på åtminstone
förmiddagarna. Att susa fram över myrarna vid
sådana tillfällen är en upplevelse. Finsmakaren använder då riktiga skatingskidor. Annars är bredare
skidor att föredra när snön inte bär så bra.
Naturreservatet är 4500 hektar stort och E45 passerar rakt genom området. I väster går järnvägen
och där ligger inlandsbanans högsta punkt.
Egentligen är Koppången bara en av fem dominerande myrar i reservatet. Den mest storslagna vyn
från E45 är faktiskt Stormyren med Hinsberget i
bakgrunden.
På senare tid är nog Koppången mest känt för den
populära melodin Koppången, komponerad av
musikern Perra Moraeus i Orsa. Det är en finstämd hyllning till landskapet där tonerna skapar
bilder av myrvidder, vajande gräs i vinden eller
snötyngda granar, allt beroende på hur besökaren
upplevt myrområdet.
Redan på 1970-talet kunde professor Hugo Sjörs

Vänster: Denna tall har fått skador av is efter minst tre islossningar längs Unnån. Isljud kanske man kan kalla det.
Höger: Dessa tallar har fått skador efter brand, så kallade brandljud. De står vid Torråsen. Foto: Bengt Oldhammer
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visa att flera myrar höll internationell klass. Deras
värden har sedan dess snarare ökat än minskat.
Uppföljande inventeringar i Dalarna har visat att
inget annat område i länet hyser så många och
högt klassade myrar.
1988 inventerades de skogliga naturvärdena som
då var okända. Det visade sig finnas synnerligen
skyddsvärd skog på flera platser, särskilt för lavar
och svampar som kräver fuktiga naturskogar som
länge varit orörda. Den höga luftfuktigheten förklaras inte minst av höjdläget där det kan komma
uppåt 1000 mm nederbörd på ett år. Tillsammans
med sen avsmältning på våren och dimmor från
de många myrarna resten av året blir det en
exceptionell humiditet för att vara ett område med
kontinentalt klimat.

Bland de märkliga fuktighetskrävande arterna kan
nämnas laven långskägg på två lokaler, rikligt
med norsk näverlav på många ställen och varglav
på uppskattningsvis 500 träd, torrakor och stubbar. Vidare hyser området Dalarnas rikaste förekomst av den i Norden sällsynta långt broktagel.
Andra exempel är den väldoftande nordlig anisticka på sälg och västlig hakmossa, en storvuxen
mossa som har en sydlig och västlig utbredning i
Sverige. De flesta har aldrig hört talas om dessa
konstiga namn, men det får aldrig glömmas bort
att det är arterna som utgör skogen och som
berättar hur unikt ett område är.
Ringlav är en vacker, sällsynt och storvuxen art
(kan bli halvmeterlång) som finns på närmare 20
lokaler i reservatet. Den kallas mjuktjafs på norska
eftersom den är mjuk även när den är torr. Vanligen blir hänglavar torra och spröda när de torkar,
varför det norska namnet är träffande. Nedanför
Vallsjöarna, Misanbäcken, Skarungsmyren och på
Stormyren går den att finna i större mängd. Den
är också under viss spridning, bland annat genom
att delar av laven troligen blåser iväg på myrarnas
skare och fastnar på träd i fuktiga miljöer.
Koppångens mest imponerande naturskog är den
som växer på Stora Tunturiberget och Skarungsmyren. Här finns gott om granar på 300 år och
tallar som är ännu äldre. Bland växterna märks
kung Karls spira och orkideer på myren, och torta
och fjällbräken i skogen. Flera andra arter av
bräken breder ut sig som en djungel i granskogen. I den trolska och mossiga miljön vimlar det
av döda träd med märkliga svampar. Det är gott
om hänglav, särskilt i granarnas övre delar där
violettgrå tagellav och broktagel växer.
Skogslämmeln trivs i området. Det är en vacker
blåaktig gnagare som är specialiserad på mossor
som föda. Den kan beta av mossmattorna och lägga upp vinterförråd. Vissa år är den mycket vanlig
och lätt att få syn på. Egendomligt nog föder vissa
honor enbart döttrar vilket kan medföra att en
population innehåller tre eller fyra gånger fler
honor än hanar. Något liknande är inte känt från
någon annan smågnagare.
Typiskt för granskogen på Stora Tunturiberget är
att trädens toppar med jämna mellanrum knäcks
av snö och is. Det kallas för snöbrott och är ett
ganska vanligt fenomen på höga höjder i Mora
och Orsa. Vissa år knäckts tusentals träd. Topparna trillar ner på marken där de efter många år ofta
angrips av doftskinn. Granen har stor förmåga att
överleva toppbrott och skjuter nya toppskott. Vissa granar kan ha knäckts 5-6 gånger och har som
en följd av detta en ormringlande topp.
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Koppången är ett omtyckt vinterparadis för slädhundsentusiaster. Flera välskyltade leder finns i området. Däremot är skotertrafik
förbjuden. Foto: Per Ax

Stora Tunturiberget kan översättas till stora fjällberget. På avstånd ser det faktiskt ut som ett fjäll.
Tunturi betyder fjäll på finska och en del menar
att det ordet i sin tur härstammar från det samiska
ordet för lågfjäll, tuoddar.
75 procent av reservatet är myrland med gamla
slåttermarker och en fascinerande kulturhistoria.
Bland annat finns fortfarande trädristningar från
1800-talet i ännu levande träd. Säkert går det att
hitta en del okända ristningar.
Myrarna är uppbyggda av vitmossor, märkliga
skapelser som bara växer och växer i årtusenden.
Även om de är nästintill odödliga dör den nedre
delen som skapar tjocka torvlager. Det finns mer
än 40 olika vitmossor i Sverige och Koppången
hyser bland annat Europas troligen rikaste förekomst av spatelvitmossa.
Vitmossor är också märkliga på så sätt att deras
celler kan lagra vatten mer än någon annan mossa. Dessutom är de antiseptiska och har använts
både som såromslag och blöjor.
Alla är inte fascinerade av områdets myrar. Svenskt militärflyg tyckte tydligen att det gick bra att
bomba i området under andra världskriget. På
Stormyren finns fortfarande minnet kvar i form av
kratrar som är 8-10 meter i diameter, även om de
nu är under igenväxning och fyllda med vatten.
Fågellivet är mycket rikt med flera par av både trana och sångsvan. Deras trumpetande och sjungan-
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de läten ljuder över landskapet. Ibland kommer
jättefåglarna flygande mellan myrholmarna med
400-åriga tallar och torrakor. Det är obetalbara
urtidsscener.
Grönbena, gluttsnäppa och ljungpipare är karaktärsarter och myrarna hyser dessutom både storspov och småspov. Den som inte ser fåglarna hör
dem garanterat, antingen när de spelar under vår
och försommar, eller när de senare varnar intensivt
om besökaren kommer för nära bo eller ungar.
Flera par lavskrikor häckar i området liksom
tretåig hackspett. De trivs i myrmosaikerna där
det på många platser även finns tätare granskog i
raviner och längs bäckar.
Hökuggla, pärluggla, jorduggla och slaguggla
är påträffade. Ripor skrämmer skidåkaren eller
vandraren ofta upp och tjäder och orre har goda
stammar. Kungsörnens mäktiga profil med sitt gyllengula huvud (därav det engelska namnet golden
eagle) kan ibland ses i lufthavet.
2011 var ett kottår där Lilla och Stora Tunturiberget var bruna av grankottar. På Stora Tunturiberget rastade mängder av berg- och bofink uppe i
grantopparna. De mumsade under liv och kiv på
frön tillsammans med korsnäbbar, grönsiska och
gråsiska. En sällsam ljudupplevelse.
Om man ska ge konkreta utflyktstips rekommenderas att nyttja de p-platser som finns längs E45

och därifrån göra skidutflykter på de närmaste
myrarna. Vägen in till den gamla långfäboden
Blomtäkt är ett trevligt utflyktsmål och därifrån
går en led vidare mot Tunturiberget med en
rastkoja i skyddat läge. Blomtäkt är också mycket
lämpligt för en promenad under våren när vitsipporna blommar. Det sker långt senare än i låglandet och därmed får besökaren uppleva våren på
nytt.
Stora Tunturiberget kan nås via en väg till masten
och där är en vår och sommartur mest givande.
Det går också utmärkt att utgå från vägen som
svänger mot Rosentorp och knalla upp mot
Skarungsmyren och Stora Tunturibergets norra
kant. Där finns en imponerande gammal granskog
med grova träd.
I området södra del ner mot Flickeråsen, Svarttjärn och Misan är det en vacker mosaik av skog
och myr med små tjärnar och bäckar. Även i norra
delen, norr om vägen till Rosentorp, finns gammal
skog, bäckar och småmyrar av hög klass.
Koppångens samlade naturvärden är så höga att
området finns med på den senaste nationalparksplanen som hyser 13 objekt i hela landet. Bättre
betyg kan området knappast få.
Hur kommer man dit: Ligger precis intill E45 norr
om Orsa.

Norra Gällsjön
Längst bort i nordvästra Orsa ligger Norra Gällsjön
och Råberget. Det är gammelskog med granar och
tallar som når 300 år eller mer. Öster om naturreservatet ligger mer skog som skyddats på senare tid. Väster därom ligger Härjedalen och något
ytterligare därom Mora kommun och Rövarbergs
naturskogslandskap.
När Naturvårdsverket gjorde sin berömda urskog-

Ett vargspår ringlar över Grunuflot. Vargarna i Siljansringen
har det svårt då tjuvjakt förekommer sedan många år tillbaka.
Foto: Bengt Oldhammer

sinventering i Sverige i skiftet 1970-1980 larmade
Lantmäteriet i Mora som inte tyckte Norra Gällsjön skulle skyddas. Stor exkursion med ansvariga
blev följden. Det konstaterades att området höll
måttet. Idag är det svårt att förstå hur objektet
överhuvudtaget kunde ifrågasättas.
Vid en utflykt till området i augusti månad 2011
noterades 25 fågelarter, däribland talltita på tre
ställen, tio sidensvans varav även ungfåglar, 30
korsnäbbar, trast, 4 tjäder, orre, tofsmes, svartvit
flugsnappare, ormvråk, duvhök, och en plog med
20 tranor. Vidare sågs lunglav och skrovellav på
många sälgar liksom knottrig blåslav, skuggblåslav och rikligt med violettgrå tagellav. I ån
längs norra reservatsgränsen växte dvärgnäckros.
Området är en riktig klenod och ligger så ostört
man kan begära.
Hur kommer man dit: Från E45 i Noppikoski.

Österåberget

Koppången är ett snösäkert skidparadis.
Foto: Bengt Oldhammer

Frodig granskog där många träd är 200 år gamla
och 30 meter höga. Gott om död ved i form av
nedramlade träd. Även skogen öster om vägen
ner mot Österåmyren är värdefull. Där har slåtter
förekommit i myrgläntorna inne i skogen. Ännu
idag går det att hitta rester efter hässjor eller
störar.
Som en följd av diabasen i berggrunden är floran rik och det finns bland annat blåsippa, torta,
kransrams och ängsnycklar. Skogsmyrmosaiken
har många gamla tallar, framför allt i norra delen.
Naturreservat.
Hur kommer man dit: Väster om E45 strax före
Kvarnberg.
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flera små tjärnar.
Hur kommer man dit: Från E45, några km sydöst
Kvarnberg.

Östra Värmderåsen –Värmderåsen
Östra Värmderåsen är en barrnaturskog där cirka
50 sällsynta växter och djur (rödlistade arter och
signalarter) hittills är påträffade. Området utmärks
av stor variation med bland annat rikare granskog,
sumpskog, vattensamlingar och olika slags tallmiljöer där det här och var finns inslag av 350-årig
tall. Området är oskyddat och upptäcktes 2011 då
det skulle kalhuggas.

Gamla grova tallar fanns förr överallt i norra Sverige.
Dimensionsavverkningarna avlägsnade de flesta. Här är ett träd
som klarade sig i Stopåns dalgång. Foto: Ingegerd Kaptens.

Barkbergsknopparna
Gammal brandpräglad tallskog i blockrik sydsluttning. Trädåldrar på 200-300 år är vanligt och
det finns även äldre träd runt 350 år. I likhet med
nästan alla skogar i Mora och Orsa är området
påverkat av dimensionshuggningar där de grövsta
träden avverkats. Skador efter brand finns i många
levande och döda träd. Det är ganska gott om
torrakor och stubbar. Naturreservat.
Hur kommer man dit: Öster om E45 i Kvarnberg.

Tallängsmyren
Vacker gammelskog där det rinner en bäck.
Myren intill är rik på orkideer. Även vid Knostjärnen i öster finns lite gammal skog kvar.
Hur kommer man dit: Från E45, några km sydöst
Kvarnberg.

Stapeltjärnen
Gammal tallskog med gott om gamla brandspår.
Flera levande träd har skador efter brand i form
av så kallade brandljud. Vacker naturskog med
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Värmderåsen ligger bara ett par hundra meter
från Östra Värmderåsen och de båda objekten
hänger ännu ihop. Värmderåsen är ett internt
reservat på Orsa besparingsskog och där har det
också hittats ett 50-tal skyddsvärda växter och
djur. I området finns grova och gamla tallar med
åldrar på 450 år som överlevt flera bränder, bland
annat 1606, 1639, 1666, 1690, 1714, 1736 och
1843. I övrigt är det en skyddsvärd barrnaturskog
(nyckelbiotop) med olikåldrig skog och mycket
död ved som är grunden för många av de hotade
arternas överlevnad.
Gallringar har gjorts i experimentellt syfte i vissa
delar för att förlänga livet på de gamla tallarna.
Dessvärre fördes merparten av de avverkade
träden bort. De hade utgjort en viktig framtida
resurs i form av död ved för många växter och djur.
Liknande stora tallar växer också strax nordväst
om Värmderåsen intill Hästskotjärn. Några finns
också friställda på hyggen vid Värmderåsen.
I de flesta skogar i norra Sverige finns inte längre
de riktigt grova tallarna kvar. De avverkades under
framför allt 1800-talet vid så kallade dimensionsavverkningar. Dessa gick fram nästan överallt och
i många områden flera gånger. Den som rör sig i
skogslandskapet i Dalarna blir smått imponerad,
eller snarare förskräckt, över av att skogshuggarna förr var nästan överallt med yxa och såg. Till
och med i häftiga bergbranter och ute på myrholmar finns stubbar av olika höjd och ålder som ett
minne av dessa dimensionsavverkningar.
Men det är inte bara stortallarna som kan beskådas i Värmderåsen. Det finns också gammal granskog och flerskiktad tallskog (alltså olika åldersgenerationer) av stort skogshistoriskt intresse.
Fåglar som ofta ses är sidensvans, tretåig hackspett, lavskrika, storlom, göktyta och olika
rovfåglar. Förekomsten av märkliga svampar som
lever på döda träd eller på marken är många.
Bland ovanliga insekter kan nämnas urskogsänger.

Grov och gammal tall vid Värmderåsen. I denna skog och det näraliggande Östra Värmderåsen finns ganska många tallar mellan cirka
350 och 450 år. Foto: Sebastian Kirppu

Reliktbock och raggbock finns i landskapet på
flera platser.
Några grundligare inventeringar har inte gjorts
vare sig i Värmderåsen eller Östra Värmderåsen.
Slutligen ska nämnas att den som besöker områdena kan hitta natursköna rastplatser strax intill
vid Oreälven. Den går här genom både Orsa och
Rättviks kommuner, rinner ut i Oresjön i Furudal
och fortsätter efter Skattungen till Orsasjön.
Hur kommer man dit: Sväng av från vägen som
går längs Oreälven. Dit kommer man genom att
svänga från E45 mot Rosentorp.

Bengtarkilen
Naturskogsområde med myrar och bäckar. Äldsta
granarna är 280 år och äldsta tallarna över 300
år. Den sällsynta rosentickan växer på nedfallna
granar och aspfjädermossa är påträffad. Duvhök,
lavskrika och tretåig hackspett trivs i området.
Hur kommer man dit: Sväng från E45 mot Rosentorp.

Finnsjön
Där Finnsjön rinner ner mot Mellansjön finns en
bra fikaplats. En liten väg går också norrut några
hundra meter till Finnsjöns östra strand. Där kan
man njuta av vattnet och utsikten. Skogen vid
myrarna och sjöarna intill vägen består av gammal
trevlig naturskog och i vattnen ligger ofta olika
sjöfåglar.
Den som fortsätter vägen österut passerar den

vackra Finnsjöån och Luderbygget. Namnet syftar
inte på en prostituerad kvinna. Nej, luder var helt
enkelt ett dött djur, en åtel, som lockade rovdjur
jägaren ville döda. Ej sällan var åtlarna preparerade med gift. Långt tillbaka sägs att varglaven
användes genom att blanda den i köttet tillsammans med krossat glas eller trästickor. Varglaven
innehåller nämligen giftig vulpinsyra. Under
1800-talet kom stryknin och det giftet användes
i stor omfattning i det framgångsrika utrotningskriget mot rovdjuren, främst varg.
Hur kommer man dit: Sväng från E45 mot Rosentorp.

Öster om Sälgtjärnsknopparna
Några hektar med riktigt gammal och fin naturskog intill en tjärn på kyrkans mark. Mycket gamla träd. Så här såg skogarna ut i vildmarkerna förr
i tiden innan skogsbruket gjorde entré.
Hur kommer man dit: Sväng av från E45 före
Ämådalen.

Nordost om Prästvallen
Ett vackert område med naturskog och myr intill
en tjärn på kyrkans mark. Ungefär 25 hektar
stort. Några hektar av skogen brändes 1992 i
naturvårdssyfte. Flera gamla björniden finns.
Hur kommer man dit: Sväng av från E45 före
Ämådalen.
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Tenningbrändan
Lövskog var tidigare ett vanligt inslag i
skogslandskapet. Den som rör sig i de få kvarvarande naturskogarna lägger ofta märke till att
det inte är ett trädslag som dominerar. Tvärtom
är det ofta blandskog och nästan alltid förekommer inslag av olika lövträd, främst björk, asp och
sälg.
Skogsbränder ger upphov till stor variation i
naturmiljöerna och skapar förutsättningar för
många växter och djur att trivas. Ibland resulterar elden i uppkomsten av mer eller mindre rena
lövskogar, så kallade lövbrännor.
Ett exempel på en lövbränna är Tenningbrändan
där ett mindre parti skyddats som reservat. Vid
Lissberget finns stora mängder löv, mest asp
och björk. Längs en bäck finns även flera hundra
lönnar, vilket är högst ovanligt så här långt norrut
och utanför odlingslandskapet.
Djur- och växtlivet är rikt med bivråk, grönsångare, mindre hackspett, rikligt med nattviol,
tvåblad, gott om lunglav, varglav, rävticka, nordlig
anisticka och ringlav på flera platser.
Senaste branden vid Tenningbrändan inträffade
1896 då 1200 hektar eldhärjades.
Hur kommer man dit: Intill väg norr om Torsmo
från Skattungbyn.

som finns.
Hur kommer man dit: Skyltat från E45 norr om
Orsa vid Tallhed flygfält. Skyltat.

Näcksjövarden-Vallberget
Näcksjövarden är ett vildmarksområde i norra
delen av Mora kommun. Besökaren kan gå dit från
den ännu oskyddade skogen vid vändplanen i
Dyverdalen söder om Dyversjön. Det går också bra
att åka söderifrån och ända in i reservatet där det
finns en handikappanpassad rastplats i vackert
läge med vindskydd och grillplats. En 800 meter

Anjosvardens naturreservat. Foto: Bengt Oldhammer

dessa granar undan äldre tiders dimensionsavverkningar då skogarna dammsögs på grova träd.
Hur kommer man dit: Via kanonvägen norr om
Våmhus eller via Dyverdalen.

Helvetesfallet-Storstupet
Spektakulär ravin med vattenfall. Det är en riktig
kanjonbildning av ovanligt slag med 30 meter
höga väggar. Särskilt på vårvintern när det är
snösmältning dånar det forsande vattnet mellan
de trånga klipporna.
På sommaren är det däremot lågvatten och man
kan till och med promenera intill vattenfåran.
Bäst är då att gå ner via Storstupet. En varning
måste utfärdas. Området är brant och det kan
finnas hala stenar. Ta det lugnt!
Mindre känt är att skogen längs Ämån från bron
i Emådalen och söderut förbi Helvetesfallet och
Storstupet är mycket värdefull för lavar, mossor
och blommor. Det är den fuktiga och ostörda miljön som gynnar den biologiska mångfalden.
Starkt hotade lavar som trådbrosklav (riklig
förekomst på träd och klippväggar) och hållav är
noterade. Bland blommorna kan nämnas tuvbräcka, skogsfru och skogsklocka. Från Storstupet
finns en gammal udda uppgift om slåttergubbe.
Längs vattnet ses ofta strömstare och forsärla.
Båda har skarpa läten som hörs trots forsande
vatten. 2014 satt en lundsångare och sjöng vid
fallet. Dessvärre är ån oskyddad och avverkningar
har varit aktuella flera gånger, trots de branter
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Spår efter mindre märgborre i stort antal berättar om att det är
en naturskog. Foto: Bengt Oldhammer

lång led är särskilt anpassad för rullstol.
En tredje infart är via Prästvallen vid Bösjön. Det
intilliggande Vallberget på kyrkans mark är en
naturskog som ännu är oskyddad men som hänger
samman med Näcksjövarden. En kritiserad avverkning gjordes precis intill Prästvallen men nu är
målet att kvarvarande skog ska skyddas.
Vid vändplanen till naturreservatet går en stig upp
mot toppen till ett utkikstorn. De flesta som går
där missar en liten stig i nedre delen som viker av
mot en fantastisk urskogsmiljö med metergrova
nedfallna träd, så kallade lågor. Där finns också
några jättegranar. Att sådana bjässar kan växa
sig så höga, grova och gamla på denna höjd över
havet är minst sagt imponerande. Hur ska då
skogarna inte en gång ha sett ut innan människan
började förstöra dem? Dessutom klarade sig

Antalet fritidsfiskare i Sverige uppgår till 3,1 miljoner personer.
2013 fritidsfiskade 1,6 miljoner mellan 16-80 år. Bilden från
Orsa. Foto: Peter Turander

Hykieberg
Vida berömt sydväxtberg som Linné besökte
under sin resa i Dalarna 1734. Det finns en örtrik
flora i branten ”kuriösare än mången hortus
Botanica” (botanisk trädgård) skrev Linné. Den
är inte lätt tillgänglig och Linné skrev att ”Preses
tog med sig alla 3 naturlisterna utför de brantaste

klipporna, att examinera vad naturen gömt under
en så stark fästning”. Nedfarten var vådlig.
Än idag finns värmekrävande växter som lönn,
lind, sötvedel och sandviol. Andra arter är getrams, stinknäva, bergglim, gaffelbräken och kungsljus. Vid intilliggande Uvberget växer nordligaste
inlandslokalen i Sverige för hassel, en värmetidsrelikt.
Bergets karaktäristiska profil med en 120 meter
lodrät klippa är en sevärdhet bara det. Asparna i
sluttningarna lyser gröna och brunröda på våren
och gula på hösten.
Efter en brand i området 1989 kunde konstateras
mer än tio skyddsvärda skogslevande insekter
samt tretåig hackspett som fanns med flera exemplar några år efter branden. När Linné besökte
området för snart 300 år sedan noterade han att
det brunnit på toppen av Hykieberg.
Stora avverkningar har gjorts intill Hykieberg.
Onödiga stora. Förhoppningsvis får så mycket som
möjligt av den kvarvarande skogen runt berget ett
framtida skydd. Att den är extra intressant på grund
av det sydvända läget råder det ingen tvekan om.
Från toppen är det en bedårande utsikt över många socknar och detta omskrevs redan av Linné.
Carl von Linné är inte bara en vida berömd botanist utan också en författare av högsta rang. Hans
landskapsskildringar är ovärderliga och 2007
kom en mycket fin nyutgåva av hans resa i Dalarna. Dalaresan var för övrigt hans första expedition,
men av okända skäl publicerades den inte förrän
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Myren saknar motsvarighet så här långt söderut i
Dalarna.
Vintertid får man ta sig in i området med skidor
och ibland finns dragna spår som passerar eller
går över myren. Man kan nog säga att det är den
perfekta skidutflykten för turisten som vill ta det
lite lugnare.
På barmark rekommenderas ett besök i fäboden
Kallbolet, eller snarare före detta fäboden. Den är
helt igenvuxen och består nu av en mossig skog
med ruiner av gamla stockvarv och rösen. I den
branta sluttningen precis innan fäboden finns
en naturskog med äldre träd och en del ovanliga
svampar.
Hur kommer man dit: Via vägar från Grönklittsanläggningen.

Hällbergsbodarna

Hänglavskog med tretåig hackspett och lavskrika i norra Mora.
Området är oskyddat. Foto: Bengt Oldhammer

150 år senare. Kanske var det så att landshövdingen inte tyckte att Linné gav en tillräckligt positiv
bild av Dalarna?
Hur kommer man dit: Från Kanonvägen eller
bakvägen via Älvdalen och Klitten.

Ljotrisklitten
Bergsplatå med fin utsikt över Våmådalen och
Hykieberg. Värdefull naturskog finns här och där.
Området är obrutet av vägar.
Hur kommer man dit: Från Kanonvägen.

Gruvdalen
Bäckravin med gran och många örter som torta,
storgröe, skuggviol, dvärghäxört och stora mattor
med strutbräken. Viss brytning har skett, därav
namnet. Geologiskt intressant.
Hur kommer man dit: Från Kanonvägen.

Kallbolsfloten-Kallbolet

Stort myrområde vid Grönklitts skidanläggning
och Rovdjurscentrum. Det har hittats många
sällsynta och hotade växter på myren, bland annat
varglav som är noterad på över 200 platser. Mest
utmärkande är den stora mängden gamla träd
på myren och i dess kanter. Vissa är över 450 år.
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Inte långt från Kallbolsfloten ligger Hällbergsbodarna dit det är möjligt att åka med skidor från
Grönklitt. Sommartid går det väg norr om Hornberga. Fäboden är restaurerad och välskött med
både bete och slåtter.
Hur man dit: Skidor från Grönklitt eller väg genom
Hansjö och mot Hornberga.

Grunuflot

Mindre än en mil från Orsa ligger ett stort myroch skogskomplex på över 2000 hektar. De flesta
besöker området under vintern. Det är ett härligt
utflyktsmål som underlättas av en skoterled som
ofta är uppkörd. Sommartid är det svårare att ta
sig fram men belöningen kan bli desto större.
Fågellivet är rikt och en inventering summerade
bland annat minst fyra par trana, nio sjungande
videsparvar, mindre flugsnappare, smålom, flera
orrspel, lappuggla, slaguggla, ljungpipare, närmare
tio par storspov och enkelbeckasin.
Särskilt höga naturskogsvärden finns i östra delen
vid Moldtjärn/Snyggflot, söder om Granåtjärn och
längs Rosenbäcken/Dritbäcken, där det för övrigt
finns ett klibbalskärr.
Sex lokaler med varglav är kända. Den växer på
cirka 100 träd eller torrakor, varav en torraka är
beklädd med 125 guldlysande tofsar. Grunuflot är
därmed ett av de sydligare områdena i landet med
så mycket varglav.
I området finns sumpskog, hänglavskog och
gammal tall- och granskog med trädåldrar på 400
år. Många myrar är bevuxna med gles och klen
myrtall.
Lavskrikan har fortfarande ett litet fäste på Siljansringen i denna trakt och trivs i myrkanter med
flerskiktad skog där den kan bygga sitt bo, något

Vänster: Högflot i Norra Mora Vildmark. Myrar och naturskogar som är strövvänliga.
Höger: Gravvasslan rinner ner i Stopån. Bilden tagen vid lågvatten. Foto: Bengt Oldhammer

som inträffar redan under vårvintern. I området
finns både björn och varg. Uttern har återkommit i
vattendragen.
Flera fäbodställen ligger i närheten och på Östra
Grunuberg finns det sedan många år utrotningshotade gamla lantraser under sommarhalvåret.
Korna går fritt på skogen som i gamla tider.
Redan vid 1600-talets mitt hade Orsa mer än 40
fäbodställen, varav nästan hälften på Siljanskupolen. Östra Grunuberg hade 1784 tre vallag som
vaktade djuren och såg till att de betade på rätt
marker. Djuren och vallkullorna vilade på vissa
bestämda platser, så kallade sovholar. Där fanns
ofta en eldstad och träden kunde ha olika ristningar med tecken och bokstäver. Vid Kruppa intill
Grunuflot fanns sju sovholar.
Kullorna brände också skogen för att få bete,
men själva myren var man rädd om då den skulle
producera gräs för vinterfoder till djuren. 1784
anklagades de tre vallagen i Östra Grunuberg för
att ha vållat skada på myrslogar, som då alltså var
betydligt mer värdefulla än träden i skogen.
I dagens vargdebatt hävdas ofta att det inte går att
bedriva fäbodbruk om det finns rovdjur. Faktum
är att det i mer än 500 år funnits fäbodar och
bedrivits fäbodbruk i Dalarna, trots förekomst av
rovdjur. Förr fanns alltid vallkullor med djuren.
På kvällen togs de in till fäboden över natten där
de var mer skyddade. Dessutom var det förstås
vid fäboden korna mjölkades och ost och andra
produkter tillverkades.
Skogarna på Siljansringens kupol är sedan lång tid
hårt nyttjade och huggna då de ligger nära bebyggelse. Därför finns i stort sett ingen naturskog
kvar, varför Grunuflot är en klenod värd att vårda.
Tyvärr avverkas det i kanterna till myren och det
finns, eller har funnits, planer på att avverka skog
på själva myren i dess västra del.
Hur man dit: Väg från Slättberg mot Ämmeråsen

Hättjärn
Vid Hättjärn på Siljansringens granitkupol finns
spår (slagkäglor) efter meteoritnedslaget för 377
miljoner år sedan. I närheten ligger Gravberg
där man förgäves borrade mer än sex kilometer
djupa hål i jakten efter djupgas. Hypotesen är att
meteoritnedslaget resulterade i sprickzoner där
djupgas strömmat upp. Att gasen inte läckt till
atmosfären anses bero på att Siljansringens kupol
av granit fungerar som ett skyddande lock.
Hur man dit: Väg från Torrvål.

Skinnaränget
En av de få naturskogar som finns kvar på Siljansringens kupol. Området ligger bara en mil från
Orsa och besöks ofta av skolklasser. Enån rinner
genom södra delen vilket också är det vackraste
med gamla tallar och granar. I vissa delar är det
gott om döda träd, främst gran. På dessa växer
sällsynta svampar. Lavskrika och duvhök häckar i
området. För att ta sig in i skogen måste man vada
över Enån vilket kräver stövlar.
Hur man dit: Väg från Oljonsbyn.

Närnatur- odlingslandskap och vatten
Egentligen ligger områdena nära bebyggelsen
utanför själva Borderland Wilderness, undantaget
vissa fäbodar. Här har ändå valts att plocka med
dessa utflyktstips då turister som kommer till
bygden ofta attraheras av kombinationen vildmark
och t ex kultur, konst evenemang och skidåkning.
Kanske besöker de Orsa camping och bor där, men
passar samtidigt på att besöka vildmarken norr
därom, särskilt om det finns guidade turer av olika
slag.
Det som mer än något annat utmärker od-
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lingslandskapet och den natur där de flesta människor bor i Mora och Orsa är vatten. Vid närmare
eftertanke är det svårt att hitta platser i Sverige
med så mycket vatten. Överallt är det vatten – åar,
älvar och stora sjöar som Siljan, Orsasjön, Venjansjön och Skattungen. Med alla sina vikar, krokar
och öar blir det betydande sträckor av stränder.
Det finns rikligt med fiskevatten och paddelvatten
i kommunerna. På vintrarna bildas många förnäma isar, allt beroende på väder och vind. Saxviken
och Orsasjön brukar ha särskilt uppkörda skridskobanor.

Lindänget-Enån
Lindänget är en av Dalarnas förnämligaste fågellokaler, trots att det inte är någon egentlig slättfågelsjö och trots att den ligger så långt norrut.
Drygt 250 av Sveriges 500 noterade fågelarter
går att hitta i området. Det slås inte av någon
annan fågellokal i Dalarna. Orsa ligger också i
toppen över antalet påträffade arter.
Lindänget är emellertid mycket mer än en fågellokal. Här finns möjligheter att både vandra och
cykla i ett vackert landskap med stor variation.
En bra utgångspunkt är den handikappanpassade
fågel-plattformen vid Lindänget där det finns en
väl tilltagen parkeringsplats.
Nedanför plattformen breder saftiga strandängar
ut sig som har restaurerats och ökat fågellivet än
mer. Tidiga vårmorgnar är det ett liv och kiv med
skrattmåsar och ej sällan dvärgmåsar. Enkelbeckasinerna spelar intensivt och mängden tofsvipor
är stor.
Några av de många fågelarter som kan ses en
morgon är årta, snatterand, gulärla, storskarv,
sjöorre, strandskata, kricka, hämpling och rosenfink. Fiskgjusen jagar i sjön varje dag och ibland
kommer pilgrimsfalken förbi för ett skrovmål.
Vattenrall och småfläckig sumphöna kan höras på
kvällar och nätter. Det händer att dubbelbeckasin
och dvärgbeckasin spelar under vårsträcket.
Under sommar och höst sträcker brushane,
kärsnäppa, spovsnäppa, grönbena och många fler
arter av vadare söderut från fjällen och tundran.
De attraheras av de betade strandängarna som
vid denna tid har lågvatten.
Bland rariteterna kan nämnas ägretthäger, silkeshäger, jungfrutrana, sibirisk piplärka och amerikansk rördrom.
För den som tröttnar på att stå still på plattformen
finns flera leder längs Orsasjön. De går genom
lövrika och fågelrika marker nästan ända bort till
Orsa centrum och campingen. Avstånden är inte
långa och över åar och blöt mark finns broar och
spänger. Det finns också ett större fågeltorn intill
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ett vassområde. Annars är bladvass inte vanligt vid
Lindänget. Dominerande växter är istället högvuxna starrarter, jättegröe och säv.
Vid Enåns utlopp finns gråalskog och hav av strutbräken. En nykomling i strandskogen är plantor
av ek, förmodligen ditförda av nötskrikor som
hamstrat ekollen från planterade ekar i närheten.
Den som vill göra en långpromenad kan följa en
led förbi hembygdsgården genom Enåns dalgång
upp till Slättberg. Där finns vattenfall och rara
växter som finbräken, bombmurkla, dvärghäxört
och blåtry. Den senare har ökat i Orsa som en följd
av att fåglarna sprider den, särskilt på Ön.
Längs Enån finns häckande forsärla samt utter. Uttern nyttjar hela Enån och simmar under vår och
sommar ofta ut i sjön på kvällar och nätter för att
plundra något fågelbo. Den kan då ses relativt lätt.
För övrigt finns många kulturlämningar av stort
intresse längs Enån.
Från Lindängets plattform går det bra att cykla hela vägen längs Orsasjön ner mot Vattnäs.
Överallt är det åkrar och ängsmarker med ett rikt
fågelliv med många par storspov och tofsvipa.
Under sträcket vår och höst rastar stora flockar av bland annat trana, bo- och bergfink samt
gäss. Kanadagås är vanligast men även sädgås,
tundrasädgås, spetsbergsgås och vitkindad gås
förekommer. Sommartid sitter nattsjungande sångare här och var. Över markerna jagar hornuggla,
kattuggla och ibland även jorduggla. Dagtid ses
ofta rovfåglar som tornfalk, lärkfalk och ormvråk.
Vissa vårar ligger snön djup i höjdlägena. Då blir
Orsasjön och åkrarna där omkring sista anhalten
för flyttfåglarna innan den stora taigan breder
ut sig norrut. Stora flockar med ljungpipare och
storspov samlas och väntar på att snön ska smälta
i skogslandet, på myrarna och i fjällen. Även imponerande mängder änder ligger i väntans tider.
Orsasjöns norra del utgör en svårtolkad lockelse
för flyttande och kringstrykande fåglar i största
allmänhet. Norr om Orsa ligger som sagt var stora
skogar och därför är det som om fåglarna stannade till vid Lindänget för att överlägga om kommande färdplan. Plötsligt är ledlinjen de följt längs
älvar och sjöar slut. Orsasjöns norra del ”fångar
upp” fåglarna.
En annan orsak är förstås helt enkelt att sjön och
åkrarna erbjuder goda möjligheter att hitta föda.
Jordbruket i området med betande djur och
sädesåkrar är ovärderligt för fågellivet. Bland
kossorna och komockorna kan det ofta vara
hundratals trastar, starar och gulärlor. Bo- och
bergfink, grönfink, gulsparv, pilfink, måsar och
kaja nyttjar spillsäd liksom stora flockar av ringduva och trana.
I Digerbergssluttningen ner mot Orsasjön finns
inte bara lövskogar utan även många artrika

ängar som betas eller i vissa fall slåttras. De är
ofta kalkpåverkade med typiska arter som älväxing, rosettjungfrulin, fågelstarr, vildlin, brudsporre
och ibland ängsstarr och klubbstarr. Här och
där växer ängsgentiana och fältgentiana. Inget
annat område i Dalarna har så många värdefulla
slåtterängar inom ett så litet område som Digerbergssluttningen upp mot Torrvål. Tyvärr växer
många ängar nu igen med rekordfart. Något borde
göras åt detta mer aktivt.
En äng som var under igenväxning men räddades
hade på 1980-talet åtskilliga tusentals blommande
majvivor. Det var som ett rosa skimmer på försommaren. Majviva var förr en karaktärsart på
Siljansbygdens kalkrika marker i Mora och Orsa.
”Frekvensen har gått tillbaka katastrofalt” skrev
botanikern Arne Granerot i Mora redan 1946 i
Svensk Botanisk Tidskrift.
Idag tar turister bilder på till synes fantastiska ängar med utsikt över Orsasjön där förgrunden lyser
gul av maskrosor, t ex vid Holen med Lindänget
i bakgrunden. Förr var det istället majviva och
lågvuxna blommor som dominerade, men dessa
är snart ett minne blott. Maskrosor och högvuxna

kvävegynnade arter tar över.
I en del artrika vägkanter vid Lindänget finns dessbättre fortfarande majviva. Tyvärr slåttras inte
vägkanterna på bästa sätt och det slagna gräset
får ligga kvar med följd att kvävegynnade arter
som hundkex och älggräs breder ut sig än mer. Ett
ljus i mörkret är Knutar Einars äng, ett kommunalt
reservat som Orsa Naturskyddsförening sköter
minutiöst och slåttrar med lie. Höet räfsas ihop
och hässjas.
Knutar Einars äng är den artrikaste slåtterängen
i Dalarna och kan berätta hur det en gång såg
ut. Området ligger bara några hundra meter från
plattformen vid Lindänget och bör besökas med
försiktighet så inte växtligheten trampas ner. Närmare 100 kärlväxter är påträffade och på hösten
kommer en andra ”blomning” av vackra svampar som exempelvis olika vaxskivlingar. Bland
skönheterna kan nämnas tennvaxskivling och
blårödling, båda mycket sällsynta.
Lindängets fågelmarker är under restaurering och
området kommer att bli naturreservat. Utvecklingsmöjligheterna för området är mycket stora.
För den som har båt eller kanot (kan hyras på

Lindänget hyser inte bara strandängar som lockar fåglar. Vid Enåns utlopp växer en märklig gråalskog med riklig förekomst av
strutbräken. Foto: Bengt Oldhammer
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campingen) kan dessutom sjön nyttjas under
sommaren. På några fågelöar råder besöksförbud.
Vintertid finns skridskoleder på isen.
Hur kommer man dit: Flera avfarter från E45.

Turistvägen
Längs Turistvägen i Oljonsbyn, Viborg och Torrvål är utsikten över Orsasjön och de blånande
bergen så vacker att betraktaren aldrig tröttnar
på den, oavsett årstid. På hösten svävar dimmorna
över sjön och tidigt på våren är det ett fantastiskt
skådespel när isen börjar spricka upp. I kvällssolen glittrar och glänser vattnet och isflaken.
Plötsligt en dag eller en natt sköljer Orsasjön och
all is är borta som genom ett trollslag.
Sommartid finns mycket fåglar i lövskogarna längs
vägen. På ängarna som nyttjas för bete eller foder
är det blomsterrikt. Mandelblom färgar tidvis en
del ängar och åkrar vita.

Bergkarlås-Kallmora
Det finns många små vackra vägar i bygden där en
cykeltur kan rekommenderas. Ett av de vackraste
stråken är det som går från Bergkarlås genom
Maggås, Viborg, Slättberg, Stackmora, Orsbleck,
Mickelvål, Åberga och Kallmora. Det går att göra
en avstickare till Åberga tjärn för att bada.

Mässbacken
Vid slipstensgruvorna i Mässbacken finns flera kortare vandringsleder där natur och kultur i förening gör en vandring extra lärorik. Det arrangeras
särskilda bygdevandringar med guider som är
klädda på gammalt vis. Ett slipstensmuseum berättar ingående om området fascinerande historia.
Linné passerade området under sin Dalaresa
1734: ”Notabelt är det att ihågkomma det eländiga folkets miserabla kondition” skrev Linné och
syftade då på den silikos (stenlunga) som ofta
gjorde att männen dog vid 20-30 års ålder. Linnés
arbetsmiljöskildring var en av de första i sitt slag.
Slipstenstillverkningen var en av Orsas viktigaste
näringar under århundraden. Som ett minne av
detta består kommunvapnet av tre slipstenar. Förr
var marken öppen men har idag vuxit igen med
skog och blivit naturskogslik med mycket död ved.
Tyvärr sker avverkningar i delar av denna skog.
Ställvis är växtligheten frodig med dvärghäxört,
gullpudra, majbräken, nordlundarv och flädervänderot. Blåsippa förekommer rikligt och det finns
även tvåblad, grönkulla, ängsgentiana, knärot och
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Mosippan växer på tallhedar och åsar där sand och grus
utgör underlag. Tidigare vanlig i Orsa, Mora och Rättvik, idag
rödlistad och hotad. Foto: Bengt Oldhammer

nattviol. Koltrasten är vanlig liksom gärdsmyg och
gransångare. Det finns också mycket mesar samt
både tretåig hackspett och spillkråka. Järpe gillar
den snåriga skogen. Området är omväxlande med
granskog, tallskog, vattenfyllda gruvhål, ängsmark, en liten tjärn samt dagbrott där det än idag
bryts sandsten.
Hur kommer man dit: Precis intill E45.

Näsudden-Oreälven
En udde i den meandrande Oreälven som ligger
precis där Ämån rinner ut. Slogbod finns på platsen. Naturskönt och med sträckande fåglar under
framför allt våren. Kungsfiskare och forsärla ses
ibland. Oreälven är ett utmärkt paddelvatten.
Hur kommer man dit: Sväng från vägen mellan
Orsa-Skattungbyn i Mässbacken ned mot Fredshammar.

Orsa camping
Platsen är mest känd som Dalarnas riviera med
en långgrund sandstrand. På vintern startar
här välskötta skridskobanor över Orsasjön. När
isen börjar smälta kan det samlas stora mängder
sträckande fåglar där Oreälven rinner ut. På sommaren och hösten kommer sträckande vadare från
tundran och rastar på sandstranden.
Smalnäbbad nötkråka, som egentligen hör hemma i Ryssland, är inte så ovanlig och häckar
sedan en tid i Orsa då och då. Denna fågelras ska
inte förväxlas med nötkråkan i södra delarna av
Sverige som är specialiserad på hasselnötter. Smalnäbbade nötkråkan livnär sig till stor del på frön
av cembratall. Sådana träd finns på många villatomter i området ut mot campingen. Nötkråkorna
har också spridit frön i närområdet så trädet blivit

vildväxande. Dessutom är fågeln en stann- och
strykfågel som har en otrolig förmåga att hitta de
cembratallar som finns i bygden. Cembratall planterades förr på många gårdar och i parkmiljöer.
Den kallas också brödtall och fröna är fullt ätbara.
På 1800-talet planterades den i norra Sverige för
att användas som reservföda i nödtider.
Hur kommer man dit: Skyltat från Orsa.

Västertjärn

Hansjöåkrarna
Rikt fågelliv, särskilt på våren då stora skaror av
olika slag rastar för vidare färd norrut. Ofta gott
om tranor och gäss. Storspov och tofsvipa häckar liksom sånglärka. Svartvingad vadarsvala och
härfågel är rariteter som observerats. Vid Kåbäcken ligger en ravin med lövskog. En vårmorgon
kan bjuda på över 30 fågelarter, däribland mindre
hackspett, flera par av häckande stare, grönsångare, härmsångare, gransångare och svarthätta.
Hur kommer man dit: Skyltat från Orsa.

Lövrika miljöer och igenväxande ängar men också
öppen mark, inte minst på Budasmyren där det
tidigare förekom torvbrytning. Grävda diken
och vattensamlingar lockar många olika fåglar.
Sånglärka, buskskvätta, rosenfink, mindre strandpipare, lappuggla och ormvråk är några arter. På
döende eller skadade sälgar finns svampen trollhand. Det går utmärkt att cykla på områdets små
grusvägar. Varför inte passa på att även ta sig en
cykeltur genom de fina byarna Färnäs och Nusnäs.
Hur kommer man dit: Avtag från riksväg 70 strax
söder om bensinstationen. Moraklockan

Hornberga

Saxviken

Precis intill vägen i Hornberga ligger ett bestånd
med ormgran som är skyddat. Ormgranar kan
påträffas här och var i bygden, men den bildar
sällan bestånd som i Hornberga.

Vid Mora centrum ligger Saxviken med flera
lövrika öar med mycket fåglar. Sandholmen blev
reservat 1982 på grund av den rika förekomsten
av daggvide. Fågellivet studeras bäst på våren
från Tingsnäs udde och vid badplatsen i Sanda.
Avstånden är ofta långa och kräver tubkikare.
Hur kommer man dit: Sväng ner före bron över
älven mot Mora för att åka till Sanda och precis
efter bron mot Tingsnäs.

Vattnäs-Lisselhed
Innan isen släpper finns öppet vatten vid Vattnäs
och Legranäs med mängder av olika fåglar. Ängar,
buskmarker och lövskog vid vägen från Vattnäs
mot Lisselhed i Orsa hyser ett rikt fågelliv med
allt från mindre flugsnappare till nattsjungande sångare som kärrsångare, flodsångare och
gräshoppsångare. På den öppna marken spelar
storspov och tofsvipa. En promenad eller cykeltur längs de minsta grusvägarna är ofta givande.
Längs vägkanterna finns blommor som kungsljus,
skogsklocka, ängshaverrot, vitblära och rosettjungfrulin.

Orsasjön runt
En cykeltur av det längre slaget är Orsasjön runt.
Den går förbi Lindänget och Vattnäs, genom Mora
och vidare längs Bonäs mot Våmhus och sedan
Orsa. Det finns många sevärdheter längs vägen,
både vad gäller natur och kultur.

Skogssjö med rikt fågelliv, bland annat gråhakedopping och en skrattmåskoloni. Hur kommer
man dit: Avtag från riksväg 70 strax söder om
bensinstationen Moraklockan.

Budasmyren-Färnäsänget

Selja-Österdalälven
En kanottur längs Österdalälven från Prästholmen
eller Saxviken mot Selja bjuder på vacker natur.
I Selja finns också Törnkvists stig som går längs
älven genom lövrika fågelmarker.
På flera av de igenväxande sandrevlarna växer
kungs Karls spira, fjällnejlika, daggvide och brokiris. Under årtusenden var dessa revlar levande
dynamiska miljöer, men nu växer de igen och
beskogas som en följd av att kraftverken hindrat
de eroderande vattenflödena. Detta drabbar
växter och insekter förödande hårt. Strandsandjägaren som under årtusenden funnits i Mora,
och idag har sin enda kända lokal i Dalarna längs
Österdalälven i Mora, är under utdöende.
Under en vandring eller kanottur finns chans att
se utter, bäver och mink. Lövskogarna hyser både
gråspett och mindre hackspett. I strandkanterna
har ekplantor börjat växa och skvallrar om ett var-
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mare klimat. Annars har ju talesättet länge varit
att adelsmän och ekar inte går norr om Dalälven.

Långlet
En mycket trevlig fågellokal, främst på våren.
Bland annat rastar stora mängder sångsvan,
skogssnäppa, bläsand, salskrake och grågås för att
nämna några. Här finns stor chans att se utter och
mink på iskanterna. Från lövskogarna kan höras
både två och tre ropande gråspettar samtidigt.
Hur kommer man dit: E45 från Mora centrum.

Alderängarna
Ett av Moras mest fantastiska naturområden som
kan besökas året runt. Finast är det kanske ändå
under vår och försommar när det är mycket fåglar
och blommor.
Det finns flera leder i området, men den bästa och
enklaste är nog den som leder från parkeringen
och ut till älven. På vägen ner i nipan är utsikten
bedårande över lövskogarna och vattendraget
Kwaisle. Den har bildat en stor damm på grund
av bävrarnas aktiviteter. Bävern är ganska lätt att
observera och det finns flera hyddor.
Nere vid vadstället ses ofta sångsvan, kanadagås,
knipa, forsärla, strömstare och kanske några
kronhjortar som betar den saftiga växtligheten. De
är synnerligen skygga och kräver att vandraren
uppträder försiktigt. Deras spillning är desto lättare att notera.
I lövskogarna och sumpmarkerna med vattendrag
och praktfulla bestånd av strutbräken sjunger
mängder av trastar och sångare. Bland fågelarterna i området kan nämnas mindre hackspett, fem
häckande par kanadagås, trana, järpe, stjärtmes,
grönsångare, svartvit flugsnappare, härmsångare
och bivråk. Det märkliga källområde där Kwaisle
rinner upp är oskyddat och hyser bland annat
åkerbär och orkideer.
På den öppna slåtterängen där stigen går flyger
sällsynta fjärilar längre fram på säsongen. Leden
är vältrampad och går vidare ner till Österdalälven där utter och mink finns året runt. Ofta kan ett
50-tal sångsvanar ses i älven ner mot Långlet.
Det är här vid älvens 90-gradiga böj som Alderängarnas ovanligaste miljöer finns. Klapperstensmarkerna är fulla av blommor och särskilt märks
fjällnejlika som ofta besöks av dagsvärmare som
står stilla i luften framför blomman likt en kolibri.
Andra växter är kattfot, käringtand, ängsvädd,
knägräs, fjällarv och brokiris.
Ett område av klapperstensfältet hålls öppet för
att bevara alla blommor, fjärilar och andra sällsynta insekter som finns. Ett exempel är det vackra
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guldsandbiet som här har sin största förekomst
i Dalarna. Det kan ses i älvkanten vid slogboden
från slutet av juli till början av september.
Förr var landskapet mycket mer öppet tack vare
slåtter i de inre delarna och genom vatten- och
iserosion längs älven och de lägre delarna.
När kraftverken (fem stycken) med början på
1950-talet byggdes längre upp längs älven, främst
Trängslet, var det början till slutet för många
unika älvmiljöer. Klapperstensmiljöer, ängar och
sandrevlar som funnits i årtusenden är snart ett
minne blott. Överallt växer nu detta landskap igen.
1987 blommade mer än 10 000 fjällnejlikor vid Alderängarna. Den hade då gynnats
av översvämningar som en följd av en kraftig
ispropp 1984-85. Då frös träd och buskar in i isen
och slets senare sönder. Bland annat försvann en
hel ungskog av tall som lyftes upp av isen och
dog. Senare kom en översvämning som gjorde att
tallarna spolades bort. Men detta var noga sista
gången älvens dynamik spelade en större roll vid
Alderängarna. Isdämningen då var mycket kraftigare än den nästföljande isproppen som inträffade
först 20 år senare, 2009-2010. Då hade träd och
buskar dessutom blivit så stora att erosionen inte
klarade av att knäcka dem.
Ispropp och isdämning är ord som kan behöva
förklaras. Genom att älven gör en så tvär krök har
det under vintrarna i århundraden och årtusenden
ansamlats mängder av issörja och isblock. Ibland
har isblocken staplats på varandra med flera
meters höjd. Is och vatten har haft en kraftigt
eroderande verkan i landskapet på båda sidor
av älven, alltså Alderängarna och Åmänget. Även
Gopshusängarna kan nämnas där förekomsten av
nordisk stormhatt försvann från sin sydligaste
lokal i landet när älven reglerades.
När alla klapperstensmarker var öppna vid Alderängarna fanns det otroliga mängder av fjällnejlika och kattfot. Sedan några årtionden är utvecklingen den att kattfot och fjällnejlika minskar då
raggmossan breder ut sig. Sedan följer ljung och
slutligen tallskog.
Oreglerade älvmiljöer är mycket artrika och det
svenska kärlväxtrekordet innehas av en 200-meterssträcka längs en älv med 131 arter. Det kan
jämföras med Knutar Einars äng i Orsa som hyser
100 arter. Stränder längs älvar och större åar är
generellt sett oerhört artrika när det gäller blommor och insekter.
Egentligen borde Alderängarna kanske döpas om
till Alderskogarna!? På gamla bilder är Alderängarna öppet eller delvis översvämmat med öar
med lite buskar. Namnet Aldrajer som används

i bygden har av ortnamsnforskare Bror Lindén
tolkats som alöarna och inte alängarna som man
skulle kunna tro. Möjligen har namnet haft båda
betydelserna beroende på olika sätt att bruka
marken. Namnen från domböcker under 1600och 1700-talet var: allderänge, alderöjar, alderöje,
Alderängarna, Alderöarna.
Bland den dynamik som rådet i området idag kan
nämnas bävrarnas aktivitet. De fäller en hel del
träd och äter upp mycket lövbuskar. I niporna som
vuxit igen allt mer har granen börjat dö i ganska
stor utsträckning. Tallen överlever i sanden liksom
aspen som breder ut sig med hjälp av rotskott.
Kanske blir det på sikt asptallskog i delar av niporna?
Salunäbb är en markant geologisk bildning. Den
kallades Salunäv eller Svalnävet på grund av
backsvalorna som häckade i sanden. Där har även
funnits kungsfiskare, en fågel som gräver ut sitt
bo i ett hål i en sandsluttning. Udden längre in
med namnet Stöpsandnävet fick namn av att man
där tog sand vid gjutning av bland annat hjul i
Moraklockor.
Bror Lindén skrev om Aldrajer redan 1937 och
han utnämnde då området till Moras ”vackraste
och märkligaste naturskapelse”.
Hur kommer man dit: Intill riksväg 70 från Mora
mot Älvdalen. P-plats.

Bonäsfältet
Morafältet är ett av Nordens största och formrikaste isälvsdeltan, floddeltan och dynfält. Det är
också Nordens största fossila flygsandfält. Det
finns liknande sandområden norr om Skattungbyn, i Furudal och Rättvik, men inget är så stort
som Morafältet.
Det sträcker sig från Våmhus (egentligen Kumbelnäs) till Vinäs. Hela Mora stad vilar på denna sand
liksom byarna längs Österdalälven upp till Björka
fäbod. Gamla meanderbågar är väl synliga i terrängen och utgörs av tidigare flodfåror. Bonäsfältet
är mest känt och längs den så kallade Bonäslinjen
låg strandlinjen för Fornsiljan. I området finns fyra
stora tjärnar varav Lintjärn och Musi helt dräneras
av grundvattenflödet.
Många märkliga djur och växter finns i området.
För sandlevande insekter utgör det ett av Skandinaviens mest intressanta. Såpörten är spridd på
många platser i öppna sandytor och vägkanter.
Den har här sin enda fastlandslokal i Sverige och
upptäcktes redan 1817. Det är en sydösteuropeisk hed- och stäppväxt som tillhör nejlikväxterna. Antingen har växten blivit införd eller också
är det en värmetidsrelikt liksom sandödlan och

gråmyran. Den blommar från juni till september
och växten hyser en fjäril som bara lever på just
såpört. Även den finns i området.
Mosippan var förr vanligare och har minskat
starkt på grund av igenväxning. Sandödlan har här
sitt starkaste fäste i norra Sverige, men minskar
också den på grund av igenväxning och brist på
öppna sandytor. Den har försvunnit från 75 procent av äldre kända lokaler i området och kommer
att dö ut om ingenting görs.
Även insekterna är på reträtt. En inventering av
steklar i sandtallskog på alla stora sandfält i
Siljansringen (publicerad 2008) visade tydligt på
krisläget vid Bonäsfältet. Orsa-Skattungbyfältet
var mest artrikt med 129 arter varav 37 arter
solitära bin.
Igenväxningen av de öppna sandmiljöerna är alltså
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden vi känner till i Siljansbygden. Något borde
göras! Det är dessutom relativt enkelt att restaurera och öppna upp skogbevuxna sandområden.
Andra märkligheter är nattskärra (minskande) och
rikligt med olika mer eller mindre sällsynta taggsvampar som lever tillsammans med gamla tallar
som finns på en del ställen i området.
Kulturhistoriskt är Morafältet och Bonäsfältet mycket intressant. I Bonäs hände det att de boende
fick skörden begravd under flygsand. Det stora
sandområdet var länge ökenlikt. För att binda
sanden lade byborna ut rismattor och planterade
tall.
Det anses att Hökbergets avlagringar som består
av fin sand, så kallade lössjord, drivits dit av vinden från Morafältet. Nere vid fäboden Hökberg,
mest känd som Vasaloppskontroll, är avlagringen
störst med ett djup av en meter.
Längs Österdalälven förekom ofta strandskoning för att minska erosionen. Vid Mora kyrka
finns exempelvis en minnessten från 1620 års
strandskoning. Men detta räckte inte alltid till och
1659 försvann en stor del av byn Säbbenbo. Vid
Säbbenbokatastrofen var vattnet fem meter högre
än normalt.
Före kraftverkens tid inträffade då och då stora översvämningar i det låglänta Moradeltat.
En stolpe som visar höjden på vattnet finns vid
kajen i Mora. Värst var det när snösmältningen i
skogslandet och fjällen sammanföll, alltså vårflod
och fjällflod på en gång.
Hur kommer man dit: Riksväg 70 från Mora mot
Älvdalen.

Hemulån
En lång meandrande å som rinner förbi Prästholmen och Zornmuseet ut i Österdalälven.
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bygden att Fricks konditori i Rättvik låtit utforma
en bakelse som liknar svampen. Den säljs sedan
länge året om.
Slutligen kan nämnas att det börjat växa ekplantor
längs Hemulån. Förmodligen är det nötskrikor
som gömt ekollon från planterade ekar i närheten. Normalt föryngrar sig inte ek i dessa nordliga
trakter, men att så är fallet under senare år kan
kopplas ihop med växthuseffekten och en högre
medeltemperatur.

Sollerön
Sandödlan har sina nordligaste förekomster i världen i Mora och
Orsa. En sällsynt och hotad art under utdöende i dessa trakter.
Här en äggläggande hona i Mora. Foto: Bengt Oldhammer

Vasaloppspåret går delvis efter ån liksom en del
motionsspår i Hemus. Landskapet vid Hemulån är
strövvänligt och ligger på promenadavstånd från
Mora. Inget annat närområde i Mora har tillnärmelsevis så många besökare som detta.
Geologiskt ingår området i Morafältet och det
finns ravinsystem och erosionsbranter där träd
trillar omkull och öppen sand blottas. Det är också
gott om meanderbågar och avsnörda så kallade
korvsjöar.
Från Prästholmen och upp mot Hemus dominerar
öppna ytor och lövskog med rikt fågelliv. Därefter
är det mest gran i ravinerna med en del lövinslag
samt tall. I kantzonerna växer tallskog som är
omtyckt av det rörliga friluftslivet och boende i
närheten. Flera stigar går i området. Tallskogen
är dessutom skyddsvärd genom ganska höga
trädåldrar.
Bitvis är det fint längs ån ända upp till Hemulsjön
och vidhängande Knasmossebergets naturskogstrakt, men det är åns nedre delar som är mest
skyddsvärda. I Hemulåns klara vatten som lugnt
flyter fram kan man på flera meters djup se gamla
stockar. Dessa måste ha överlagrats av sediment
under årtusenden, men saken har inte närmare
studerats. Däremot har andra stockar hittats i
Morafältets sandområden som visat sig vara åtskilliga tusentals år gamla.
Mängden nedrasade granar har ökat längs ravinen
på senare tid, till glädje för hackspettar och svampar. Bland annat finns den vackra rosentickan som
partivis förekommer rikligt.
Området längs Hemulån är omväxlande och vackert där både Siljansöring och kungsfiskare trivs.
Den senare har till och med häckat i området.
En annan märklighet är svampen bombmurkla.
Vissa vårar finns den rikligt på en del platser längs
ån. Bombmurklan finns också längs en liknande
å i Rättvik (Enån) och har där blivit så omtalad i
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För den som är intresserad av kulturhistoria,
blommor och fåglar finns mycket att uppleva på
Sollerön.
Norrviken har norra Dalarnas största bladvassområde med häckande brun kärrhök, rörsångare,
dvärgmås, lärkfalk, fiskgjuse, vattenrall och många
rariteter. På sommaren flyger stora mängder
tornseglare över vassen, vilket bara det är ett stort
skådespel. I lövskogarna intill finns sångare och
hackspettar. Strandängarna är kalkrika och hyser
en rik flora med bland annat massförekomst av
ängsnycklar och axag. Flera fågeltorn och utkikspunkter finns liksom markerade leder.
Agnmyren vid Klikten är en gammal vik av Fornsiljan och har tidigt på våren en ljudligt knorrande
grodlek med tusentals grodor av arten vanlig groda. Åkergrodan låter likt en flaska som ploppande
fylls med vatten och leker något senare. Liten
vattensalamander trivs också i vattnet. Markerna
runt Klikten mellan Utanmyra och Bengtsarvet är
kända för sitt rika fågelliv. På åkrarna häckar flera
par av storspov och tofsvipa. Busk och lövmarkerna hyser många sångare och trastar. Under vår
och höst vimlar det av sträckande fåglar.
Området är promenadvänligt tack vare de små
grusvägar som finns. Ett bra ställe att utgå från är
vid kapelltomten eller lunden som platsen också
kallas. Det anses ha varit en hednisk kultplats före
kristendomen segertåg. Idag finns där en källa och
ett kors som minne av ett kapell som revs 1782.
Marken har vuxit igen i sluttningen och där ligger
idag en snårig lund som är full med fåglar.
På åkrarna intill ligger gravfältet. Det finns 500
stenrösen på Sollerön varav en del är gravar från
vikingatiden. Karl Lärkas stuga, eller Lärkastugen
som den helt enkelt kallas, är uppkallad efter Karl
Lärka. Det är en känd folklivsforskare och fotograf
(1892-1981) som hade stugan som sommarstuga.
Bättre läge går knappast att hitta. Utsikten är vidunderlig över Siljan och bort mot Mora stad och
bergen uppåt Österdalälven.
Förr var hela området runt stugan betydligt mer
öppet och hävdat. Idag har området sin charm

av den stora mängden körsbär som blommar på
våren. Det rör sig framför allt om det i bygden
vildväxande surkörsbäret som sprider sig med
rotskott. Däremot sprids inte trädet med bären
som är fallet med det i södra Sverige så vanliga
sötkörsbäret (fågelbär). Orsaken är nog helt enkelt
att surkörsbäret uppstått ur en korsning mellan
olika arter.
En buske som däremot sprider sig sedan några år
tillbaka är hassel. Vid stigen som går från lunden
till Agnmyren har det börjat dyka upp hassel här
och var. Det kan vara ett resultat av växthuseffekten med varmare klimat, även om moderplantan
förmodligen är planterad? Senare på sommaren
blommar kanelrosen rikligt i omgivningarna och
den är för övrigt vanlig på hela ön.
Mycket av torrmarksfloran och kalkfloran har
dessvärre försvunnit på grund av igenväxning
och uteblivet bete. Åkrarna kan däremot ha en
del i trakten mindre vanliga växter som fårtunga,
vitblära och skatnäva. En märklig och sällsynt
växt i området är bitterskråp. Den blommar tidigt
på våren och får sedan stora blad. Hur den kommit till platsen är föremål för spekulationer. En
teori är att herrarbetande sollerökullor tog med
sig den hem till någon av kålgårdarna som låg just
i Utanmyra.
I Agnmyren växer gul svärdslilja som för övrigt
främst är känd från Lillån i Orsa. Silvergruvan intill vattnet är ett gammalt dagbrott för mineralbrytning, men något silver har aldrig utvunnits där.
När man åker från Mora till Sollerön passeras
en bro vid Sundet. Där rastar mycket fåglar på
våren. Samma sak gäller vid bron mot Gesunda,
där det finns en trafikskylt med varning för utter!
Hela arkipelagen med öar i fjärdarna in mot Vika
är fågelrika och lämpliga att undersöka med båt
eller kanot/kajak. På många håll finns lövrika
stränder med sjungande fåglar.
För den som vill hålla sig på land går det utmärkt
att cykla på hela ön med alla sina småvägar. På
försommaren blommar mängder av äppelträd som
planterats längs vägarna. Äppelträden trivs bra
eftersom Sollerön har ett för bygden extra gynnsamt klimat.
För den som vill promenera lite längre finns en
vandringsled som går runt delar av ön.

Fäbodar
Det finns många vackra fäbodar i bygden, alla med
en intressant historia. Ett stort antal fäbodvallar
har dock övergivits och vuxit igen, särskilt gäller
det långfäbodarna. Fäbodar närmare bebyggelse
har ibland stort inslag av fritidshus av varierande utseende. Skräddar-Djurberga i Orsa – le-

vande fäbod med olika djur under sommaren.
Upprustade härbren och byggnader. Intressant
flora med betesberoende arter, bland annat olika
låsbräken. Servering. Östra Grunubergs fäbod i
Orsa – levande fäbod med gamla lantraser. Södra
Flenarna i Mora – en vacker liten fäbod vid sidan
av allfarvägarna. Indnäs i Mora – många fina hus
och restaurerade marker där igenväxande skog
huggits bort, men med löv som sparats.

Berg med utkikspunkter
Det finns gott om berg med hänförande utsikter.
Några exempel är följande. Gesundaberget – Storslagen utsikt över Siljan och Sollerön. Norra Garberg – utkikstorn och fina skidspår som delvis går
i naturskog.

Södra och Västra Mora
Med västra Mora avses de västra delarna av kommunen som ligger norr om E45. Södra Mora är
området söder om E45. Det finns många små fina
pärlor i landskapet, men kännetecknande är ändå
att skogsbruket hårt påverkat både västra och
södra Mora. Kontrasten mot norra Mora är skarp.
Senare års inventeringar har glädjande nog visat
att det finns flera områden med gammelskog kvar
i södra Mora och gränstrakterna till Leksand och
Vansbro kommuner. Flera av dem är akut hotade
av skogsbruk.
Det var här vid en myr full av torra träd som Jan
Lindblad filmade inledningsscenen i ”Ett vildmarksrike”, en dokumentärfilm från 1964 (http://
www.youtube.com/watch?v=mBL8eyH89n0).
Ugglor ropar i marsnatten med fullmåne i bakgrunden och det ger en riktigt skön vildmarkskänsla.
Det är denna film som gjort att gränstrakterna
mellan Mora, Leksand och Vansbro döpts till
Vildmarksriket. Här finns fortfarande möjlighet
att uppleva känslan av storskog och vilda djur. Det
finns vargrevir i området, järv, björn, utter, pilgrimsfalk och kungsörn.
Skogen är visserligen hårt huggen men det som
finns kvar av gammelskog är skyddsvärt. Det finns
ovanligt många berg i området och där återfinns
nästan alltid gammal skog i branterna eller på
platåerna.
Även i gränstrakterna av västra Mora mot
Malungs kommun finns flera skyddsvärda områden, varav några är skyddade. Utmärkande för
denna del av kommunen är det ganska flacka
landskapet med stora myrområden med tjärnar
och myrholmar med gamla träd. Det finns också
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Sammanfattningsvis ett berg med massor att se
och upptäcka. Det är inte helt lätt att ta sig fram
överallt på grund av branter och raviner. Den som
ändå tar sig tid blir belönad.
Hur kommer man dit: Väg från Mora till Oxberg.
Området kan sedan nås via flera olika skogsbilvägar.

Djustjärnsmyrarna-Knasmosseberget

På en del fäbodar finns fortfarande djur som betar under sommaren, främst utrotningshotade raser som fjällko och rödkulla. Här är
några kor hos Karl-Gustaf Hedling i Oljonsbyn som under sommaren håller till vid Grunubergs fäbod. Foto: Bengt Oldhammer

några större berg med rik berggrund och yppig
växtlighet, bland annat Hartjärnberget.
De östra delarna av västra Mora har en betydligt
mer bergig terräng, men några större naturskogsområden är det numera svårt att hitta.

Söderberget
Ett av Mora kommuns mest intressanta berg för
blommor, svampar och lavar. Det finns också kvar
några små men mycket fina rester av gammal
naturskog. Vissa delar är skyddade.
I söder förekommer lundartade miljöer med
träjon, skogstry, tibast, trolldruva, grönkulla och
skuggviol. Ett sydväxtberg hyser värmeälskande
blommor och bland arterna kan nämnas gaffelbräken, svartbräken, kattfot, getrams, bergglim,
tjärblomster och liten fetknopp.
I västra och nordöstra delen av berget trivs fuktighetskrävande växter som långskägg, violettgrå
tagellav och rikligt med dvärghäxört. På toppen
har klockljung påträffats. I en ravin växer stinksyska och i västra delen av berget ligger en reliktlokal
för lind som är norra Dalarnas största. 22 trädväxande lindar växer precis intill en nisch i berget och
samsas där med blåsippa, sötvedel och tjogtals
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med fransad jordstjärna. En del lindar har knäckts
av snö.
Studier har visat att delar av Söderberget utsatts
för brand flera gånger under 1600- och 1700-talet. Däremot verkar det som om berget klarade sig
undan storbranden 1888 då den så kallade
Lädebrändan härjade 4500 hektar mellan Läde
och Gopshus. Rester av den branden finns än idag
i form av skyddsvärd lövskog och naturskog i flera
berg i närheten, t ex Täxberget, Vällingsberget och
Svarttjärnsberget.
Nära toppen av Söderberget ligger ett litet område
med grova och gamla tallar med mycket död ved.
Längre ner mot kraftledningen växer en senvuxen
hänglavskog med sällsynta insekter och svampar.
Blackticka och tallharticka är påträffade. Rosentickan har rika förekomster och Söderberget är
tillsammans med Lybergsgnupen rikaste lokalen
för denna svamp i Mora kommun.
Närmast väg i väster finns små vattensamlingar
(lokar) i en numera skyddad naturskogsmiljö. Vissa delar av berget har uppväxande aspskog som
med tiden kommer att bli intressant för bland
annat hackspettar. Idag sitter grönsångarna och
sjunger bland lövet.

Väster om Hemulsjön ligger en värdefull naturskogstrakt med många fynd av sällsynta svampar
och lavar. Många av arterna förekommer på asp
och sälg som uppkommit efter brand, gärna i
anslutning till småvatten. Det är klart att området
blir naturreservatet och får namnet Djustjärnsmyrarna.
Norra delen vid myrarna är en ganska orörd
skogsmyrmosaik med lokar (småvatten). Södra
delen av reservatet är en bördig nordsluttning
med källdråg och en fin bäck i nedre delen. I
övrigt finns det värdefull gransumpskog, gammal
tallskog, fina lokar med asp och sälg, lövbrännor
och lavrik granskog. En del aspar är över 200 år
gamla.
Hela området är väl värt ett besök men kanske
är det extra fint i de centrala delarna. Vid den
nordvästra vändplanen finns fynd av bland annat
liten trumpetmossa, grynig gelelav, läderlappslav,
stiftgelelav, lunglav på gran och björk, gråblå
skinnlav, savlundlav och ett antal olika rödlistade
vedsvampar. För övrigt har inom det reservatet
hittats bland annat nordlig nållav, lappticka och
spår efter reliktbock och raggbock.
Hur kommer man dit: Kan nås från Venjan, Läde
eller norra Selbäck.

Kråkbergskärret
Ett litet internt reservat med klibbalkärr längs en
bäck samt gammal gran och tall. Mycket omväxlande med flera sällsynta växter och djur. Missne,
nordlundarv, koralltaggsvamp, videsparv, järpe,
mindre hackspett och gråspett kan nämnas.
Delvis sumpigt och svårframkomligt.
Hur kommer man dit: Väg från Fulåberg eller ännu
hellre via Studentvägen.

Stikoselsbäcken
Litet reservat i närheten av Siljansfors skogsmuseum med gammal skog och klibbal längs en
bäck. Även en trolig korsning mellan klibbal och
gråal växer i området liksom skogsfru, trolldruva,
dvärghäxört och rankstarr.
Hur kommer man dit: E45 från Mora till Siljansfors.

Leksberget
Berget har en markant profil med hänförande
utsikt över bygden. Det går en stig upp på toppen. I branten finns naturskog men det är alltför
blockigt och svårframkomligt att rekommendera
för en vandring. Det är ganska mycket löv och
enligt uppgift brann skogen i området brann 1777
och i själva branten 1831. Lind i krypande form,
getrams och berglim är några av de växter som
påträffats.
Hur kommer man dit: E45 från Mora till Siljansfors.

Rossberget
Gammelskog med både gran och tall av hög klass.
Hur kommer man dit: Via väg från Mångberg eller
Gesunda.

Ljotberg-Kvällsberg-Middagsberg-Fungnäsheden
Middagsberg har mycket gammelskog kvar och
är skyddsvärt. Det angränsar till ytterligare flera
skyddsvärda områden vid Fungnäsheden, Oradtjärnberg och Fux-Andersknallarna. Dessa utgör
kärnan i det största och sista sammanhängande
vildmarksområdet i södra Mora kommun.
Ljotberg och Kvällsberg strax norr därom har
också kvar en del gammelskog. Den som knallar
upp på bergen får lön för mödan då det är fina utsikter över Vildmarksriket. Sammantaget är detta
landskap ett viktigt område för friluftslivet och
med ett mycket stort antal påträffade växter och
djur som är beroende av naturskog. Totalt rör det
sig om betydligt fler mer än 50 rödlistade arter
och signalarter.
Vid Sälsjöarna och fäboden Sälen är utsikten
vacker mot Kvällsberg. Precis i sjöstranden vid
parkeringen finns för övrigt en grov gammal
värktall med många inhugg. I kulturminnet har
häckat pärluggla och på grenar växer vintertagging, en sällsynt svamp som är beroende av gamla
döda eller döende tallar. Den påträffas lustigt nog
vanligen under vinterhalvåret.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Gesunda.

Oradtjärnberg
Gammelskog med många levande tallar som har
skador efter brand. Det finns också inslag av rikare lövskog och utsiktsplatser med magnifika vyer,
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inte minst över lövbrännan Fux-Andersknallarna.
I lövsprickningen är det särskilt vackert med skir
grönska och många olika färgnyanser hos de olika
trädslagen. Området hänger ihop med Fux-Andersknallarna i söder och Fungnäsheden och Middagsberg i nordväst.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Gesunda.

mer än tio olika bränder. När en stubbe med 323
årsringar undersöktes hade den spår efter elva
bränder med ett genomsnittligt intervall av 26 år
mellan bränderna. En stubbe med 385 årsringar
hade däremot 45 år mellan bränderna. Kanske den
täta brandfrekvensen kan förklaras av att kullorna
brände för att få bättre bete? Hela sluttningen av
Säxberg har rikare berggrund (Venjansporfyrit)
och det är gott om asp och andra lövträd.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Gesunda.

Grävsvinberget

Ringlav är en vacker och sällsynt lav som finns i skyddsvärda
naturskogar. Foto: Bengt Oldhammer

Fux-Andersknallarna
Lövbränna uppkommen efter skogsbrand 1916.
Skyddat som reservat. I området finns gott om
grönsångare, bivråk, svarthätta och järpe. Tidigare fanns vitryggig hackspett, men den försvann
i mitten av 1980-talet. Kanske kan den komma
tillbaka om man bränner skog i områdets närhet
och låter det växa upp löv där? Växtligheten är på
sina ställen rikare och det finns bland annat underviol, blåsippa, nattviol, lind, lönn, tibast, olvon
och klibbal. Sälg förekommer rikligt och är ofta
beklädd med lunglav.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Gesunda.

Säxberg
De brantare delarna av berget är fortfarande oavverkade med gott om död ved med mycket svampar. Berget hyser en rik växtlighet med exempelvis
flenört, sötvedel, mosippa och lind på två platser.
Vid Trollkyrkan finns två branta och svårttillgängliga raviner, en som är fuktig och mossrik och
en annan som är torrare och bevuxen med bland
annat stinknäva.
En torraka som står i en granskog har spår efter
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Långsträckt berg med gammelskog som ligger
i närheten av många andra skyddsvärda objekt,
bland annat Fjällberget i Leksand och skogarna
mot Djupsjöberg och Morkarl-Djupsjön. Utsikten
från Grävsvinbergets södra del över landskapet
ner mot Stor-Flaten och Snesen i Leksand är magnifik. Lavskrikan trivs i området.
I dessa trakter har hittats en scharlakansröd växt
som förekommer på gamla torra stubbar och torrträd i tallskog. Det fynd som gjorts har undersökts
närmare vid Uppsala universitet och mycket talar
för att det är ny art för vetenskapen. Den kräver
samma sorts substrat som varglav. För sin överlevnad är de beroende av gammal tallskog som
brinner då och då och hyser rikligt med död ved.
De överlever inte långsiktigt med kalhyggesbruk
och täta ungskogar även om enstaka träd lämnas
på hyggena. Avverkningar av skyddsvärd skog
görs tyvärr i området när detta skrivs.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Mångberg mellan Gesunda och Siljansnäs-

Djupsjöberg
Naturskog intill en fin örtrik bäck med kransrams.
Området hyser mycket död ved med sällsynta
svampar och lavar som exempelvis violmussling,
gammelgranlav och kattfotslav. Utsiktspunkt med
hällar finns också och dessa nås lämpligen via en
skogsbilväg norr om sluttningen. Området håller
på att avsättas som naturreservat.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Mångberg mellan Gesunda och Siljansnäs.

Långhedsberg
Vid Grosjön och Långhedsberg ligger tre små spillror (reservatsplaner finns) av hur det kunde se ut i
dessa marker innan det moderna kalhyggesbruket
rullade igång på allvar i mitten av 1900-talet. Det
är imponerande gamla tallskogar med mycket
brandspår och rikligt med torra träd och fallna

döda träd. Även intilliggande skog öster om Grosjön är skyddsvärd enligt inventeringar som gjorts.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Mångberg mellan Gesunda och Siljansnäs.

Grosjön
I närheten av Långhedsberg och runt Grosjön ligger några enklaver med tallnaturskog som hyser
flera skyddsvärda växter och djur. En vandring
från området öster om Grosjön mot Långhedsberg
kan rekommenderas. Det går också bra att åka
ner till Grosjön vid Trehattåsen och vandra längs
vattnet mot Långhedsberg. Landskapet är vackert
och Grosjön är för övrigt ett omtyckt fiskevatten.
Entomologer (insektskännare) har pekat ut de
kvarvarande tallskogarna vid Grosjön som särskilt
värdefulla att spara för framtiden då de hänger
ihop med dels Långhedsberg, dels med Rödklöv
och skogarna därintill i Leksands och Vansbro
kommuner.
En av insekterna som hittats i dessa sista kvarvarande tallnaturskogar är hästmyrebomal. Den
samlades i en torraka för häckande slaguggla
vid Rödklöv. Fjärilen är under stark minskning då
den har svårt att överleva med det skogsbruk som
bedrivs, något den har gemensamt med ytterligare
ett par tusen växter och djur i Sverige.
Andra sällsynta och krävande insekter i området
som kan nämnas är den stora skalbaggen raggbock samt skrovlig flatbagge. Reliktbock finns
runt Långhedsberg och Grosjön. I lövområden i
trakten har jättesvampmalen ett av sina starkare
fästen i Dalarna (Gåsberget och Nedre Dalälven
är de två andra). Ytterliga många krävande arter
har påträffats runt Grosjön, vilket leder till den
självklara slutsatsen att områdena måste sparas.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller via Mångberg mellan Gesunda och Siljansnäs.

Korpusberg
Undangömt på Gäddtjärnberg ligger detta område
som är mycket omväxlande. Förutom gammal
gran och tall finns det en lövskog med mängder
av asp och björk. Lunglaven växer på mer än 100
träd, ofta rikligt långt upp längs stammarna. Den
är under stark spridning. Många stubbar har spår
efter bränder (som mest 8 bränder i samma stubbe) och det finns även levande tall med brandljud.
Tornseglare häckar i asparnas håligheter och det
är gott om hackspettar. Området håller på att
skyddas som naturreservat.
Hur kommer man dit: E45 med avtag vid Vimo
eller Gävunda.

Den centrala och mest skyddsvärda delen av Vildmarksriket i
södra Mora kommun. Tyvärr är flera av de sista skyddsvärda
naturskogarna i området på Bergvik Skog AB:s marker under
starkt tryckt av framförallt StoraEnso.

Dyppeltjärnarna
Längst ner i sydvästra Mora kommun ligger
ett par områden med naturskog som delvis har
höga naturvärden. Vackrast är Dyppeltjärnarna
med sina myrar och tjärnar där en vandring kan
rekommenderas. Helt klart är det ett friluftsområde av hög klass som är mycket omväxlande
med både tall, gran och blandskog med lövinslag.
Skogen är olikåldrig och hyser många sällsynta
växter och djur. Särskilt vackert är det i norr där
skogen är helt omgärdad av myrar. Vissa delar i
söder är mer triviala med 100-årig granskog, men
naturvärdena kommer att öka snabbt om skogen
sparas för fri utveckling. Det vore olyckligt med
avverkningar i området, inte minst med tanke på
att nästan alla skogar i södra Mora snart kommer
att bestå av enformiga skogsplantager.
Hur kommer man dit: E45 mellan Gävunda och
Brintbodarna med väg mot Liden.
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med gamla tallar och spår efter bränder. Det är
ett vackert område som i söder gränsar direkt till
Grotthöjden. Även det är ett mosaikartat landskap
med myrar och tallnaturskog. 30 skyddsvärda
växter (rödlistade och signalarter) har hittats i
den ganska magra tallskogen vid Grotthöjden. Det
finns gott om gammal död ved som ett resultat
av forna skogsbränder. Denna ved härbärgerar de
flesta av de påträffade skyddsvärda arterna. Det
diskuteras att binda ihop Ålderfljot med Grotthöjden, men inga beslut är fattade och området är
ännu inte helt inventerat.
Hur kommer man dit: Väg från Venjan söderut
mot Ogsjön.

Lybergsgnupen
Färsk björnbajs hösten 2014. Foto: Bengt Oldhammer

Lödersjön
Vacker naturskog med gott om gamla träd, något
som är ovanligt för de skogar som ligger närmast
den gamla flottleden Vanån. En stor del av träden
är 300 år och en del ännu äldre. Kulturhistoriskt
intressant är spår efter katning. Förr var tillverkning av laggkärl vanligt i Venjan, men det var
endast träd med raka fibrer som kunde användas.
Genom att blottlägga veden kunde man avgöra om
trädet var dugligt eller inte. En del av de levande
tallarna i området har fortfarande sådana spår.
Dessutom finns en stig i området med bläckor
riktade mot stigen. I en del fall finns två omgångar bläckor inhuggna. Området är skyddat som
naturreservat.
Hur kommer man dit: Sväng från E45 i Johannesholm mot Vansbro. Går även att svänga av i Kättbo.

Åsberget
Gammelskog med främst tallar som når både 300
och 400 år. Det finns även bäckar, blocksänkor
och grunda raviner med frodig granskog och
lövinslag.
Hur kommer man dit: Väg västerut från Venjan
och efter några kilometer avtag mot fäboden Åsen.

Ålderfljot-Nordbläster-Grotthöjden
Ålderfljot och Nordbläster är två likartade
naturreservat med en mosaik av myrar, tjärnar
och äldre skog. Särskilt Ålderfljot utmärker sig
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Markant diabasberg med lodräta klippor. Naturskog av gran med synnerligen höga naturvärden i
en delvis svårframkomlig brant. Där finns mycket
död ved med bland annat storporig brandticka
som bara är känd från några lokaler i Europa. Den
vackra rosentickan växer i mängd på de döda granarna och signalerar en skyddsvärd miljö.
Bland blommorna kan nämnas rikligt med vanlig
gulplister, som är dess korrekta namn enligt senaste blomboken. Den är dock allt annat än vanlig
i dessa trakter. Egentligen är det en sydlig art
som trivs i bokskogar i Skåne. Hur den kommit
till platsen är okänt. Andra växter är hässleklocka,
mängder av 1,5 meter hög torta, skogssvingel,
hässlebrodd, kransrams, tuvbräcka och långskägg.
På toppen av berget är utsikten hänförande, bland
annat över Lämmelkölen och intilliggande marker
där det finns några rester kvar av gammal tallskog. Tyvärr har flera av dessa månghundraåriga
tallskogar i sen tid och i flera omgångar avverkats,
trots vetskapen om de höga naturvärdena. Ett
dystert kapitel i Venjans historia.
Hur kommer man dit: Antingen via Venjan eller
från Öjs-Lyberget via Öje.

Brändberget-Kyrkberget
Även om vindkraftverk byggts i området finns det
fina partier med gammal naturskog. Dessa hänger
ihop med ännu mer skog och myr vid Brändberget
samt intilliggande marker i Malungs kommun.
Området är ett stort platåberg på fem gånger
två kilometer. Högsta toppen ligger drygt 700
meter över havet, vilket kan jämföras med Venjan
som ligger 275 meter över havet. Det är gott om
diabas och på sina ställen rikare växtlighet. Några
kilometer söderut ligger det mer kända platåber-

get Lyberget med Lybergsgnupen. Borrade tallar
i området är över 350 år och det finns fynd av
sällsynta arter som varglav, långt broktagel och
norsk näverlav. Bändelkorsnäbb, hökuggla, tallbit,
kungsörn och dalripa är påträffade.
Hur kommer man dit: Väster om Venjan.

storskaligt bolagsskogsbruk med stora hyggen
med minimal hänsyn samt storskalig vindkraftsexploatering. Detta riskerar att göra delar av
skogen till ett industrilandskap. Det vore olyckligt.

Norr och söder om Fräkentjär-

Gåstjärnskölen

narnas (1)

I Venjan finns flera myrområden och skogsmyrmosaiker väl värda ett besök. Ofta ligger de precis
intill skogsbilväg och utmärkande är att det ej
sällan finns gamla träd eller gammal skog kvar på
myrholmarna. Bland de lite större myrar som har
ett dokumenterat rikt fågelliv kan nämnas Torsjökölen, Grötkölen, Budsjöfljoten, Kullsfljoten, Slätfljot, Knubbfljoten och Nybodkölen-Tranukölen.
Ett myrområde som särskilt kan framhållas är
naturreservatet Gåstjärnskölen med intilliggande sjöar samt vattendraget Ogan. Det finns även
gammelskog i området, även om delar avverkats i
myrlandskapet. Sjöarna och de stora myrarna drar
till sig en hel del fåglar, även under sträcktider.
Under häcktid finns änder i sjöarna och på myrarna häckar flera par av trana, storspov, småspov,
gluttsnäppa och ljungpipare.
Hur kommer man dit: Skogsbilväg från Venjan, antingen via Tandsjön eller fäboden Norrgårdssälen.

Naturreservatet Fräkentjärnarna omges både i
söder och i norr av fina naturskogar
dominerade av tall men även inslag av gran och
löv. Dessa skogar är delvis påverkade av
gallringar gjorda under de senaste decennierna
vilket givetvis varit negativt för den biologiska
mångfalden och skogsekosystemet. Men dock inte
i en sådan omfattning som ett kalhygge hade varit.
I skogen finns gammeltallarna kvar, här syns
dimensionsavverkningsstubbar, torrfuror och
naturliga högstubbar. Lågor i alla
nedbrytningsstadier finns, allt från nyligen omkullfallna klena självgallrade lågor till de
historiska seklens mossiga grova tallågor. Liksom
i många av de andra äldre tallskogarna i detta
landskap hittar man spår av mindre märgborre,
en viktig signalart för vedlevande skalbaggar och
deras ekologi.

Venjansjön-Vanån
Fantastiska kanot- och fiskevatten. Venjansjön
har många öar och vikar. Vanån flyter genom en
rad olika miljöer och passerar flera sjöar innan
utloppet i Västerdalälven i Vansbro. Vanån och
de mindre vattendragen Ogan och Littran lämpar
sig bäst för kanadensare medan Venjansjön och
Myckelsjön är bäst lämpade för kajak.

Norra rättvik- Ore skogsrike
Beskrivningarna över skogsområdena är förkortade versioner hämtade ur rapporten Ore skogsrike
– ett levande skogslandskap i Rättviks kommun,
utgiven av Naturskyddsföreningen i Rättvik. På
grund av begränsad ekonomi i detta LONA-projekt har texten ej bearbetats för en allmän publik.
Områdena skulle kunna beskrivas mer populärt
med kartor och tips på sevärdheter då detta är
riktigt fina naturskogar med mycket att se både
vad gäller natur och kultur. En sådan guide finns
redan (Söderström 2010) men med fokus på södra
kommundelen.
Största hotet mot turismen i norra Ore är fortsatt

Fräkentjärnarnas naturreservat skulle med en
utökning av sin areal med dessa skogsområden
bli en än mer funktionell naturskog som i detta landskap skulle vara en av hörnstenarna för
en grön infrastruktur för att bevara biologisk
mångfald och ett levande skogsekosystem på
landskapsnivå.

Håvahögsten (2)
Området Håvahögsten är uppdelat i två lika stora
delar på varsin sida av en skogsbilväg. Den södra
delen är ett berg med en brant väst- och nordsluttning, (nordostsluttning på andra sidan länsgränsen) som ställvis har karaktär av en lövbränna
i ett sent stadium. Den norra delen är en flack
tallskog på blockig moränmark och gränsar i
nord och väst till den fint strömmande Håvaån.
Skogen är dominerad av tallnaturskog i 120-140
års ålder. Här pågår självgallring som visar sig i
form av torrträd och relativt färska lågor. Överallt
finns gammal död ved som mossiga lågor av tall
och lumpade toppar från en historisk plockhuggningsepok.
Här i tallskogarna vid Håvahögsten hittades ett
mycket troligt fynd av vedstocksticka.
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Väster Storejen (3)
Detta storområde är hjärtat i den norra delen av
Ore skogsrike. Här finns redan idag ett
reservatsförslag och Sveaskogs ekopark Ejheden.
Så här stora sammanhängande
gammelskogar är svårt att finna i övriga Dalarna
och även i det svenska skogslandskapet.
Talldominerade naturskogar som genom århundraden påverkats av skogsbränder har skapat ett
skogsekosystem som hyser höga naturvärden.
Ekosystemet har i och för sig blivit negativt
påverkat av historiska dimensionsavverkningar
och moderna gallringar här och var men här finns
ändå allt man kan kräva av ett naturskogslandskap
av idag. Här finns stavatallskogar där klena senvuxna tallar står tätt som tusenbrödrabestånd, insprängt finns gammeltallarna som monument från
den äldre generationen tallskog, dessa gamlingar
bär ofta spår av en eller flera bränder. Självgallringen pågår överallt och mindre märgborrens
gnagspår finner man på många torrträd. Även i

områden som gallrats pågår självgallring med torrträd och lågor av klenare variant som resultat. De
grövre och äldre varianterna av tallågor är mossiga vrak som under 1800-talet troligen var torrfuror som föll omkull för att idag vara växtplatser
för en rad sällsynta och hotade arter. Ställvis är
här så storblockigt att det är svårt att ta sig fram.
De mossiga stenblocken bildar labyrinter i skogen
med skrymslen och lodytor, perfekta
förhållanden för intressanta fynd av lavar t ex. Lövinslaget är stort i hela området med
aspkloner här och var som mindre lövbränneområden och grädde på moset i naturskogslandskapet.
Med denna stora areal av äldre skog, både påverkad och opåverkad finns enorma möjligheter att
återskapa skogseldens dynamik på landskapsnivå.
Här borde de skogar som gallrats i modern tid
och även yngre tallskogar brännas för att återfå
nya brandljud men framför allt mer död ved
i skogen. Den döda veden har i och med gall-

Hackmärken efter tretåig hackspett på gamla granar. Foto: Bengt Oldhammer
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ringarna försvunnit ur skogen till men för den
biologiska mångfalden. Skogselden skulle vara
chansen att kompensera för den negativa påverkan av mänsklig hand som pågått under det
moderna skogsbrukets framfart. Detta enorma
skogslandskap väster om Storejen måste skyddas
i sin helhet. Delar av det ingår som skogar med
höga naturvärden i Sveaskogs ekopark. Här finns
allt som naturen behöver för att bevara skogsekosystemet funktionellt och hålla liv i en biologisk
mångfald som hör taigan till. Med eldens och den
mindre märgborrens hjälp blir cirkeln sluten och
livscykeln för tallskogens ekologi blir funktionell
och levande.

Norr om Södra Ormtjärn (4)
Området är en del av storområdet Norr om Tansen
men beskrivs här på grund av de hot om avverkning som finns. Denna beskrivning gäller avverkningsanmälningen norr om Södra Ormtjärn. De
rödgula snitslarna hänger kring tallnaturskogar
som delvis gallrats för omkring 20 år sen. Kring
de gallrade delarna står stavatallskogen stamtät
och med fina naturskogsstrukturer. Trots den
utförda gallringen finns det även i den gallrade
skogen fina naturvärden i form av enstaka överståndartallar men framför allt finns det död ved i
alla nedbrytningsstadier. Området är storblockigt
och blåbärsris dominerar fältskiktet och friskmossor i bottenskiktet. Området kallat Norr om
Södra Ormtjärn är ett fint naturskogsområde
som har höga naturvärden och för att bevara ett
funktionellt ekosystem på landskapsnivå måste
områden av denna klass bevaras som oaser
av biologisk mångfald i ett annars mycket tärt
skogslandskap sargat av den svenska skogsbruksmodellen med ett kalhyggesskogsbruk.

Tusentals växter och djur är beroende av döende och död ved
i Sverige, såväl stående som liggande. Inget annat trädslag i
Sverige hyser så många lavar, svampar, insekter och mossor på
död ved som tall (!), närmare bestämt 1200 arter. Bilden från
Brännvinsberget. Foto: Sebastian Kirppu

i miniatyr ger mångfalden ett ansikte.
Liksom inom flera av de utpekade områdena
i Ore skogsrike finns även här skogar som är
genomgallrade under de senaste decennierna.

Holmberget syd (6)
En ny skogsbilväg är byggd rakt igenom denna
äldre tallnaturskog som mest troligt
uppkommit efter skogsbrand i slutet på 1800-talet. Tallskogen har blivit påverkad av gallring,
kanske vid ett par tillfällen och kan vid första anblicken se ganska trivial ut. Men med lite skogsbiologisk kunskap framträder höga naturvärden här.
Det finns spridda överståndare med brandljud och
en hel del kolade brandstubbar. Här finns död ved
i alla nedbrytningsstadier men självklart inte i lika
stora mängder som en orörd tallnaturskog.
Med tanke på historiken i skogen visar sig den
döda veden innehålla ett flertal signal- och rödlistade arter, alla knutna till tallskogens ekologi.

Norr om Tansen (5)

Långängestjärn (7)

På andra sidan sjön Tansen, norr om, finner vi
detta sammanhängande gammelskogsområde.
Liksom området Söder om Tansen domineras
detta skogslandskap av tallens skogsmiljöer. I
stort sett alla skogar är självföryngrade efter
bränder på 1800-talet och dessförinnan. Brandspår hittas överallt och naturens gång visar sig
genom självgallring där torrträd och klena lågor
finns spridda i skogen. Mossiga tallågor av äldre
typ hittas också överallt. Graninslag finns i svackor, bördiga sluttningar och kring bäckar. Lövträd
finns och består avarter som björk, asp och sälg.
Ställvis finns rikligt med asp där kloner bildats
efter skogsbränderna och en känsla av lövbrännor

Intill genomfartsleden i detta levande
skogslandskap, när man åker norrut mot nordligaste änden av Rättviks kommun, passerar
man ett litet skogsområde som ligger öster om
Långängestjärnen. Här står en fin naturskog
opåverkad av modernt skogsbruk, uppkommen
efter skogsbrand på 1800-talets andra hälft.
Skogen domineras av gran men ställvis finns tallskogsdungar men också insprängda gammeltallar
i granskogen. Lövinslaget är stort då i form av
asp i olika grovlekar, spridda sälgar och framför
allt ett oerhört fint klibbalkärr med gamla skrovelbarkiga klibbalar på socklar. Detta kärr ligger i
ett källdråg med järnutfällning. Skogen är tät och
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Naturskog i norra Rättvik som kalhuggits av Sveaskog. Avverkningen är för stor
och dessutom förödande för den biologiska mångfalden. Foto: Bengt Oldhammer

Varglav är Dalarnas landskapslav. Foto: Bengt Oldhammer

självgallrar. Död ved finns i alla former och artfynden tyder på höga biologiska värden

Ekopark som Sveaskog har skapat vid Ejheden och
som detta område är en del av.

Söder om Tansen (8)

Lill-Trollmosseberget och Stortroll-

Söder om sjön Tansen breder detta stora sammanhängande gammelskogsområde ut sig. Hela
området domineras av tallskogar både opåverkade
och påverkade av mänsklig aktivitet i modern tid.
De påverkade skogarna är genomgallrade under
de senaste 25 åren med följd att självgallringen
och den färska döda veden tagit fått stryka på
foten. Gallringen med skogsmaskiner har också
påverkat den gamla döda veden som körts sönder.
Gallringar av detta slag missgynnar biologisk
mångfald i skogen. De opåverkade skogarna
däremot är ogallrade och naturen får själv skapa
förutsättningar för den mångfald av djur och
växter som genom årtusenden har anpassat sig till
naturens nycker och utveckling. Här och var finns
även granskogsinslag, då främst kring bäckar
och i bördigare sluttningar. Lövinslaget består av
björk, asp och sälg. I området finns mycket spår av
skogsbränder i historisk tid liksom i hela landskapet. Denna historik har skapat många substrat för
sällsynta arter och naturvårdsbränning i delar av
området vore att förorda. Ett mycket bra sätt att
återinföra elden som en landskapsdanare samt en
biologisk mångfaldsskapare. Om detta ska göra
bästa möjliga nytta ska ungskogar av tall eller hårt
gallrade tallskogar som är naturligt föryngrade
brännas i första hand. De kvarvarande naturskogarna med höga naturvärden i form av kryptogamer
knutna till död ved och gamla träd ska inte offras
för eldens räkning. Elden ska skapa nya förutsättningar utan att släcka livet för den mångfald som
redan finns.
Förhoppningsvis finns delar redan skyddade i den

mosseberget (9)
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Ett stort område som inte hunnits inventeras i sin
helhet utan bara översiktligt besökts i all sin hast.
Området ingår i Sveaskogs Ekopark och intrycket
är att här finns fina
naturskogsvärden i form av opåverkade äldre
skogar. Dominerad av tall men även inslag av
gran och löv. Området blir en viktig passage för
arter att förflytta sig i genom landskapet mellan
de stora områdena i södra och norra delarna
av Ore skogsrike. Med andra ord utgör dessa
en intressant del av den gröna infrastrukturen i
skogslandskapet.

Hålskärstjärnarna-Gåsberget (10)
Detta jätteområde hänger ihop med det unika
Gåsbergets naturreservat som är en av landets
allra finast utvecklade lövbränna med fantastiska
aspskogar. Tillsammans med
naturreservaten Trollmosseskogen och Gåsberget
utgör detta område hjärtat av den södra delen av
Ore skogsrike. Skogarna kring Hålskärstjärnarna
är mest troligen uppkommet efter samma skogsbrand som Gåsberget, 1888-års skogsbrand.
I detta naturskogsområde dominerar barrskogen
som tallskog, granskog och barrblandskog med
inslag av lövträd. Det finns också små fläckar med
nästan ren lövskog, lövbrännor i miniformat. Då
modernt skogsbruk lyser med sin frånvaro i det

Tallskog med löv vid Gåsberget att jämföra med bilden längs till vänster. Här guidar Rolf Lundqvist i dett unika naturreservat med sin
stora biologiska mångfald. 2014. Foto: Bengt Oldhammer

inventerade området finns här stora naturvärden i
form av naturskogsstrukturer, död ved, gamla träd
och biologisk mångfald. Dock har detta naturskogslandskap krympt i en alarmerande takt på
grund av stora och många avverkningar som skett
de senaste 5-10 åren alldeles utanför det utpekade
inventerade området. Ett jättestort skogslandskap
med obruten skogssiluett ligger strax väster om
Gåsbergets naturreservat. Gåsbergets lövbränna
är en av landets allra finast utvecklade naturliga
lövbrännor och syns tydligt på långt avstånd om
man står på en utsiktspunkt högt upp och blickar ut över Ore skogsrike, särskilt på hösten då
aspskogen lyser gulorange. Vägg i vägg med detta
oerhört fina naturreservat fortsätter naturskogarna obrutna västerut mot Notsjöberget. Dock
dominerar barrblandskogen i detta landskap men
här finns små insprängda aspdominerade lövbrännor. Likaså finns lövträd som asp, sälg och björk
spridda i barrblandskogen. Där källdråg eller bäckdråg finns dyker även klibbalen upp växandes på
socklar. Tallskogen är dominant bland barrträden
men det blandas friskt med gran, särskilt där fuktigare terräng finns eller bördiga sluttningar.
Det är fantastiskt att under vandring i detta
område kunna uppleva hur en naturskog skapas
av de naturliga förutsättningarna som markens
fysiska förutsättningar ger. Självklart har brandens härjningar en lika stor del i hur detta stora
sammanhängande skogslandskap ser ut.
Detta är naturskog när den visar sig från sin bästa
sida. Området är en naturlig utökning av Gåsbergets naturreservat och ett mycket viktigt komplement till lövbrännan. Glädjande nog ingår huvuddelen av området i Bergviks egna avsättningar.
Naturskogar av denna kaliber ska alltid skyddas
då de är grunden till att vi ska kunna leva upp till
våra miljömål.

Flodsjöarna (11)
Ett av de mindre områdena i Ore skogsrike men
ligger strategiskt i området som en nordlig utpost
från Brännvinsbergets tallnaturskogar. Den förlänger
också gammelskogens utbredning mot norr, som en
knutpunkt mellan de södra större sammanhängande
områdena och de i norra delarna.

Idsjöarna (12)
Här står fina tallnaturskogar på en storblockig
moränmark. Död ved finns i alla dess
nedbrytningsstadier. Det finns spridda gammeltallar bland de stora blocken i området.

Sumparna vid Hålåhedens Naturreservat (13)
Vid naturreservatet Hålåheden finns tallnaturskogar på storblockig mark. Här finns
olikåldrighet, stamdiameterspridning och död ved.
Alla är de kriterier på att naturen fått
sköta sig själv under lång tid i skogen. Den död
veden finns i alla dess former och nedbryningsstadier. Hela området måste lämnas orört på grund
av höga naturvärden samt det perfekta
komplement det utgör till det redan befintliga
naturreservatet.

Vangsjöklikten (14)
Området utgörs av en, till största delen brant
sluttande åsrygg som är täckt med gammal
barrskog och sträcker sig i nordvästlig-sydöstlig
riktning. I området sydöstra ände och längs åsens
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Lövskog uppkommen efter brand 1888. Gåsberget 2014. Området ligger intill område 10 på kartan på föregående sida
Foto: Bengt Oldhammer

nordostliga sluttning dominerar gran, i övrigt tall.
Granarna är höga, grova och rakstammiga medan
tallarna till stora delar tämligen senvuxna. Träden
är inte så grova men många av dem är troligen
ändå gamla. Det finns en hel del död ved i alla
stadier av nedbrytning av båda trädslagen, vars
grovlek i stort sett korresponderar mot de respektive trädskikten. I den nordöstliga sluttningen
finns ett visst inslag av sälg och asp. Dessa träd är
ofta gamla och grova och det finns en del likaledes
grov död ved av dem. Området är ett skyddsvärt
skogsområde med en mångfald som idag är ovanlig i
skogslandskapet. Vangsjöklikten är delvis utpekad
som nyckelbiotop men hela området
måste skyddas helt och hållet.

Brännvinsberget (15)
Detta skogsområde domineras av tallskogar. I stort
sett har dessa skogar fått leva sitt eget liv i mångt
och mycket. Dimensionsavverkning och plockhuggning har självklart påverkat i historisk tid.
Men tallskogsekologin finns kvar och grundar sig
framför allt på en brandhistorik. Kolade stubbar
finns överallt och enstaka överståndartallar har
invallade brandljud. Den gamla döda veden finns
som brandstubbar, dimensionsavverkningsstub-
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bar, lumpade toppar och mossbevuxna lågor.
Samtidigt finns en hel del nyligen död ved i form
av torrträd och klenare lågor vilket tydligt visar
på att naturliga processer som självgallring pågår
i skogen. Området har höga naturvärden och
ska bevaras som en naturskog för att de svenska
miljömålen ”Levande skog” och ”Ett rikt djur- och
växtliv” ska uppnås. Inventeringar har visat att
området hyser 40 signalarter och 26 rödlistade
arter. Får inte avverkas.

Filingsåsen-Svartbrunnen (16)
Området är en svag nordsluttning med högproduktiv tallskog med naturskogskaraktär.
Fältskiktet domineras av blåbärsris och därunder
är det friskmossor. Skogen har blivit
påverkad av någon slags skogsbruksåtgärd då här
är ganska glest. Men här finns gamla träd varav
flera har invallade brandljud. Den döda veden
finns i alla dess former, högstubbar, torrträd och
lågor. De olika nedbrytningsstadierna är också
representerade, allt från nyligen dött träd till
mossbevuxna lågor som är dryga 100 år gamla.
I norr går sluttningen över i en plan hed med tallskog på den privatägda marken som gränsar till
de bolagsägda skogarna. Den privata marken är
storblockig och naturskogsartad. Stora mängder
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brandstubbar finns liksom högstubbar och torrträd. Spridda äldre tallar står kvar som överlevare
från den historiska branden.
I området finns många mosslågor av tall varav
en av dem hyser den mycket sällsynta koltickan.
Fyndet är Dalarnas andra fynd genom tiderna och
landets 12:e fynd. Sverige är troligen det land i
Europa som har allra flest fynd av denna sällsynta
vedsvamp, som enbart växer på brandpåverkad
gammal tallved, kolad av en historisk
skogsbrand.
Det privata skiftet övergår, ju längre österut man
kommer, i en mer grandominerad skog som är helt
orörd av modernt skogsbruk. Skogen är tätvuxen
med en underväxt av ett
tusenbrödrabestånd av gran så kallad stavagran.
Slutenheten och flerskiktningen är tydliga bevis på
långvarig frånvaro av skogsbruk och höga naturskogsvärden har utvecklats. Dock är en nybyggd
väg indragen österifrån in i detta fina skogsområde.

Notsjöberget (17)
Detta område är rätt stort i areal men uppsplittrat
på grund av stora hyggen och stora sentida
ingrepp av modernt skogsbruk. De skogar som
fortfarande finns kvar är högklassigt intressant
ur biologiskt perspektiv. Ställvis finns här stavatallskogar som är opåverkade av det moderna
industriskogsbruket. Andra delar är mest troligen
frösådda i början av 1900-talet men med inslag av
äldre tallar som överlevt en historisk skogsbrand.
Här och var dominerar den storblockiga terrängen
medan andra delar har de stora blocken utspridda
här och var. Död ved finns i alla nedbrytningsstadier och grovlekar. Det är brandstubbar, högstubbar, torrträd, självgallrade lågor och gamla mossiga lågor. På mer produktiva sluttningar
dominerar granen och lövträd som asp, sälg och
björk dyker upp här och var.
I det utritade området finns mindre områden som
påverkats av gallring och avverkning men med
tiden får dessa skogar utvecklas fritt eller förhoppningsvis kanske de blir brända av naturen självt
eller genom en naturvårdsbränning.

Lomvikstjärnarna (18)
Detta område bildar tillsammans med Notsjöberget och Söder om Stora Tjädersjön ett
genuint tallskogslandskap med gammelskog och
höga biologiska värden. De tre områdena hänger
fint ihop i en grön infrastruktur och en ekologisk
funktionalitet finns som också inbegriper Gåsbergets naturreservat och i vidare utsträckning till
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Trollmosseskogens naturreservat.
Lomvikstjärnarna är liksom de närstående utpekade områdena ett tallskogsområde med
ömsom påverkade och ömsom orörda tallskogar.
Landskapet är blockigt och skogen senvuxen och
klen. I området finns gott om spår efter historiska
bränder och historiskt skogsbruk i form av brandstubbar och dimensionsavverkningsstubbar. Död
ved finns spritt i området men det finns även områden där den döda veden lyser med sin frånvaro.
Dessa områden är ofta påverkade av skogsbruk i
modern tid, gallringar och städning vilket negativt
påverkar skogens mångfald. För att kompensera för dessa negativa åtgärder och för att få en
kickstart för tallskogens ekosystem ska trivialare
tallskogar som dessa brännas. Skogselden skapar
död ved och ger de träd som överlever ett litet
försprång i tillväxten samt möjligheten att bilda
kådrik ved som i nästa fas blir så kallad törved.
Den vedstruktur som i tallskogen är bäraren av
biologisk mångfald tack vare sin rötbeständighet.
Bränning norr om Stora Tjädersjön vore förträffligt och är ett välavgränsat skogsområde som
påverkats av modernt skogsbruk. Ändå finns här
rätt förutsättningar för framtida höga biologiska
tallskogsvärden.

Söder om Stora Tjädersjön (19)
Oerhört fina tallnaturskogar som i norra delen
tråkigt nog blivit påverkade av gallringar under de
senaste decennierna. Men stora delar är skogarna
opåverkade av modernt
industriskogsbruk. Stammarna står tätt, stavatallskog, och mossiga block förgyller
naturskogskänslan. Spridda gammeltallar finns
men inga är riktigt grova. Skogsmarken är mager
och skogen är inte särskilt högvuxen. Tusenbrödrabeståndet av tall är stamtätt och självgallring pågår på många platser. Tecken på historiskt
skogsbruk finns i form av
dimensionsavverkningsstubbar och lumpade toppar från plockhuggningsepoken under 1800-talet.
Död ved finns också som torrträd av både nyligen
döda tallar och gamla torrfuror som stått där som
skelett under flera hundra år.
De gallrade områdena i norr bör brännas för att
hålla liv i brandhistoriken och återskapa den brända skogens ekologi med tillhörande död ved samt
de djur och växter som hör därtill men också för
de lövföryngringar som förhoppningsvis blir till i
framtiden.

Gåsbergets lövbränna med mycket asp lyser vackert gul på hösten. Lövskogen har uppkommit efter en brand 1888. Ibland säger
skogsbrukets representanter att kalhyggen efterliknar skogsbrand. Det är grundfalskt. Den som besöker Gåsberget kommer att förstå det.
Övriga bilder från de skyddsvärda naturskogarna Fräkentjärnarna och Brännvinsberget med gammal olikåldrig tall, död ved och
hänglavar. Brännvinsberget enbart hyser 40 signalarter och 26 rödlistade arter. Trots detta planeras ändå för avverkning av Sveaskog
som tydligen inte vill förstå hur tallnaturskogen fungerar för den biologisk mångfalden. Foto: Sebastian Kirppu
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Bilaga 1.
Något om kommersiell verksamhet i reservat och nationalparker
Naturvårdsverket har för närvarande en remiss ute om organiserat friluftsliv och turism i reservat. Här
följer ett klipp ur myndighetens brev till berörda remissinstanser:
Av friluftspropositionen 2009/10:238 framgår bland annat naturturismens betydelse för hälsa, rekreation
och regional utveckling och de skyddade naturområdenas betydelse. Där uttrycker man att ”Skyddade områden så som nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och bör göras
tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att bevara natur- och kulturvärden är
skötsel och förvaltning inriktad på rekreation och tillgänglighet av stor vikt.”
En av Naturvårdsverkets uppgifter är att göra den finaste naturen vi har - våra skyddade naturområden tillgängliga för besökare. På samma sätt som vi välkomnar enskilda besökare så välkomnar vi alla grupper,
organisationer, naturturismaktörer eller andra aktörer så länge de inte stör natur och upplevelsevärden och
följer föreskrifterna.
I samband med regeringsuppdraget för översyn av föreskrifter i våra nationalparker beslutade
Naturvårdsverket att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet, och istället införa tillstånds- eller samrådsplikt där det finns behov utifrån syftet med området och den planerade aktivitetens påverkan på natur
och andra friluftsutövare och det oavsett om verksamheten är kommersiell eller inte.
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Bilaga 2.
Skogsordlista med kommentarer
En skog är ett ekosystem, alltså hela miljön inklusive alla levande och icke levande delar. Det är
inte enbart träd, även om det är så ordet skog ofta
används. Allt samverkar i en skog på ett synnerligen komplext sätt, och våra kunskaper om detta
är rudimentära. Ett större skogsområde med flera
barr- och lövträd kan innehålla mer än 8000 arter
och reduceras till 2000 vid avverkning (beräknat
av Bengt Ehnström på 1970-talet). I Bialowieza
mellan Polen och Vitryssland finns 12 000 olika
arter, men man tror att det kan finnas så mycket
som 20 000 arter.
Naturskog: Vanligen avses en äldre skog som är
uppkommen genom naturlig föryngring, men även
en ung lövbränna är en naturskog. Ofta är skogen
olikåldrig med inslag av döende träd, lågor och
stubbar. Innehåller nästan alltid rödlistade arter
och är synligen påverkad av brand. Ibland används begreppen primär och sekundär naturskog
beroende på hur marken nyttjats. Lövskog på ett
hygge kan i princip utvecklas till en värdefull miljö
på sikt, en sekundär naturskog. Även en blädad
och dimensionshuggen skog kan vara naturskog.
Naturskog kallas ofta gammelskog.
Skyddsvärd naturskog/värdefull naturskog:
Begrepp som bör användas i högre utsträckning
och som härmed myntas. Det handlar om naturskog som inte borde huggas då den omfattar så
liten areal i Sverige. Rent vetenskapligt går dessa
skyddsvärda naturskogar att avgränsa beroende
på skogliga strukturer, arter och konnektivitet
med liknande områden i närheten. Skyddsvärda
naturskogar skyddas inte, överenskommelsen i
Nagoya till trots. Den skyddas inte heller frivilligt
av skogsbruket, alla vackra ord och ambitioner
till trots. Begreppet innefattar i princip det som
Skogsstyrelsen kallar nyckelbiotop, naturvärde
och kontinuitetsskog. Dock tar dessa avgränsningar i stort sett aldrig hänsyn till landskapsperspektivet som behövs för att de naturliga processerna
ska fungera, även om en del bolag i viss mån
börjat tänka mer i de banorna.
Urskog: En av människan opåverkad skog uppkommen genom naturlig föryngring på opåverkad mark. Urskogar är mycket sällsynta, särskilt
på tallmark. De är något vanligare på granmark
och i fjällbjörkskogen, samt så finns yngre urskogar vid landhöjningskusterna. Vad som är urskog
beror på hur hårt man ska tolka definitionen. Det

har hävdats att om det finns om så bara en enda
vedstubbe så är det inte urskog, men det är att gå
för långt. Funktionellt kan en urskog och gammal
naturskog (glest blädad eller dimensionshuggen)
ibland vara nästan jämbördiga, men en urskog
kan så gott som alltid urskiljas. En urskog har gott
om gamla och döda träd, rödlistade arter av ofta
krävande slag och fungerande naturliga processer. Med begreppet urskog delade skogsbruket
i praktiken upp skogslandskapet i urskog och
kulturskog. Är en skog brukad kan man ju fortsätta bruka den. De flesta människor kopplar ihop en
urskog med en trolsk skog med gamla träd. Ordet
är populärt i media. Ordet används alltså på minst
två sätt, dels enligt en vetenskaplig definition myntad för mer än 100 år sedan, dels enligt en folklig
uppfattning.
Urskogsartad skog: En skog som liknar en
urskog men är mer påverkad. De flesta kan inte
se skillnad på en urskog och urskogsartad skog.
Egentligen ett bra och korrekt begrepp, men det
används sällan då ordet dels är krångligt, dels inte
kan begripas av allmänheten på ett lätt sätt.
(I Norge skiljer man ofta på skyddsvärdet i följande fallande skala: 1.Urskog, 2.Urskogsliknande
skog, 3. Gammal naturskog, 4. Naturskog och
6. Kulturskog (som är helt omvandlad av människan). Bedömningen grundas på mängden död ved
och gamla träd samt hur de naturliga processerna
fungerar liksom förekomstenav olika arter).
Plantage: Dagens skogsbrukade marker förtjänar
inte namnet skog. Plantager är ett bättre och mer
korrekt begrepp. Synonymer är produktionsskog,
industriskog, virkesåker och monokultur. Vanligen
avses en starkt omvandlad skog där de naturliga
processerna i stort sett är obefintliga. Det finns
olika benämningar på dagens ensartade och
artfattiga skogar som ska producera virke, massa
och flis. Med skogsbrukets vokabulär (huggningsklasser) får man efter mekanisk markberedning
och plantering en ungskog, därefter gallringsskog
vid 20-30 års ålder och slutligen avverkningsmogen skog, en metafor hämtad från jordbruket där
sädesaxen blir mogna. Vanligare är begreppet
slutavverkningsskog. I Sveriges Nationalatlas
om Skogen har exempelvis hela den fjällnära
skogen klassats som slutavverkningsskog, vilket
inte främst är upprörande utan snare avslöjande
hur mekaniskt skogsbruket ser på ekosystemet
skog. Skogsbrukets begrepp bör inte användas av
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biologer och ekologer. En slutavverkningsskog kan
vara 60 år i södra Sverige och 100 i norr, lägre
när industrin har ont om virke! Träd som får växa
ifred från yxor och sågar blir ofta flera hundra år.
Tallen kan bli 500-800 år. Kulturskog används
synonymt till ovan nämnda skogar, men frågan är
inte om en sådan ska definieras som en påverkad
skog men med kulturvärden, t ex trädristningar,
fäbodskog och liknande.

bestånd finns ännu små välavgränsade partier
med naturskog, ej sällan nyckelbiotoper eller kontinuitetsskogar. I ett naturskogslandskap fungerar
inte nyckelbiotopskonceptet eftersom det inte
finns några fasta gränser i tid och rum.

Medelålders skog: Används slarvigt. Eftersom
skogsbruket idag kalavverkar skog som
är 60-90 år är alltså en medelåders skog 30 till
45 år. Det bör med skärpa påpekas att allt över
60 år i skogliga beståndsregister kan vara olikåldrig skyddsvärd naturskog. Detta förbises ofta av
skogsbrukare. Åldern avser medelålder och finns
mycket inväxande gran så blir medelåldern låg.
En medelålders skog ur biologisk synpunkt är
ofta flera hundra år gammal, men då avses förstås
endast de levande träden. Själva skogen kan vara
tusentals år gammal och i princip aldrig ha varit
kal, alltså en kontinuitetsskog.

Naturvärde: Skyddsvärd skogsmiljö enligt
Skogsstyrelsen, dock inte lika högt klassad som en
nyckelbiotop. Gränsen är hårfin och samma skog
kan bedömas olika beroende på inventerarens
artkunskaper.

Gammelskog: I regel menas skog över 120 år,
plusminus 20-40 år. Ordet används lite slarvigt,
men vanligen avses äldre skog (vilket även det
är svårtolkat beroende på om man är biolog eller
skogsbrukare) som hyser rödlistade arter som
exempelvis tretåig hackspett. Gammelskog är synonymt med naturskog.
Bondskog: Ej sällan brukas den extensivt med
selektiv avverkning. Många av bondskogarna
försvinner (och har redan försvunnit) på grund av
omarronderingar i Dalarna, där slutresultatet ofta
blir större brukningsenheter och kalhyggesbruk
med ytterligare utarmat skoglandskap. Ett alternativ är avverkning med den så kallade naturkulturmetoden.

Nyckelbiotop: Skyddsvärd skogsmiljö enligt
Skogsstyrelsens definition. Får enligt reglerna inte
avverkas av miljöcertifierade företag.

Rödlistad art: Arter som finns på en rödlista
bedömd efter internationella kriterier. Kallas
ofta hotade arter, men avser då egentligen
bara rödlistekategorierna CR (Akut hotad), EN
(Starkt hotad) och VU (sårbar). Dessutom finns
missgynnade arter NT (Nära hotad).
Nyckelart: Art som har stor betydelse för andra
arters överlevnad.
Paraplyart: Där det finns en paraplyart kan man
räkna med att det finns många andra skyddsvärda
arter.
Signalart: Skogsstyrelsens definition på art som
indikerar en skyddsvärd miljö.
Indikatorart: En art som indikerar någonting i
miljön. Ofta avses samma sak som signalart.
Flaggskeppsart: Flagship species på engelska.
Kallas ibland också symbolart, alltså en art som
symboliserar något särskilt skyddsvärt och gör det
på ett bra sätt.

Blädningsskog: Avverkning av enstaka träd eller
grupper av träd, vilket ger en olikåldrig skog.
Blädning var vanligt förekommande i början av
1900-talet.

Ansvarsart: Internationellt sällsynt art som
Sverige har stort ansvar för. De kan vara ganska
vanliga i Sverige men desto ovanligare i andra
länder i Europa.

Dimensionsavverkning: Avverkning av grövre
träd i vissa dimensioner. Vanligaste ingreppen i
våra naturskogar och återfinns nästan alltid, om
än i varierande omfattning.

Naturvårdsart: Helt nytt ord från 2013. Syftet
med att införa samlingsbegreppet Naturvårdsarter
var att urskilja den grupp av arter som på olika
sätt är eller kan vara användbara i naturvårdens
tjänst. Som exempel kan de användas som indikatorer på olika tillstånd eller förändringar i naturen
för att hjälpa naturvården att prioritera och agera.
Utifrån kännedom om arters förekomst, olika
känsligheter och krav på deras livsmiljö m.m. kan
man peka ut sammanhang i vilka de är användbara som naturvårdsverktyg.

Bestånd: En skogsbruksterm som avser ett
enhetligt skogsområde, t ex en ungskog eller en
planterad skog. I naturskogslandskapet flyter
allt samman och det finns inga bestånd. Biologer
bör därför om möjligt undvika begreppet. I ett
av skogsbruket fragmenterat landskap med olika
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Bilaga 3.

Skogsvildren
Skogsvildrenen (Rangifer tarandus fennicus) fanns tidigare i Sverige. Detta är bl.a. beskrivet i en avhandling
av Jonas Hollsten publicerad år 1774. Men den utrotades, sannolikt i mitten av 1800- talet. Skogsvildrenen rönte samma öde i Finland, men där skedde emellertid under 1940 -talet en återinvandring från Ryska
karelen. Senare kom den med människans hjälp att spridas till ytterligare områden i Finland. Numera finns
skogsvildren i västra Ryssland, samt i några områden i Finland. Den totala globala vild levande populationen har skattats till 3900 - 4300 individer, ca 1900 i Finland och 2000-2400 i Ryssland. Under de senaste åren har emellertid antalet minskat något. Fjällvildren finns i Norge samt Ryssland. I övrigt domineras
Skandinavien av tamren.
Skogsvildrenen har en ekologisk nisch som inte konkurrerar med andra djur, då den i hög grad äter lavar
på marken och på träd, gärna i äldre skogar. Att återinplantera skogsvildren nedanför renbetesområdet stör
inte rennäringen. Skogar i Vildmarksriket eller Ore skogsrike har pekats ut som lämpliga marker då dessa
innehåller mycket tallskog med marklav samt även gammelskogar som bör bevaras.
Att återinföra utrotade djur kallas idag ”Rewilding”. Mest känt är återinförandet av bison i Nordamerika.
Inom nätverket Rewilding Europe arbetar man bland annat med återinförsel av europeisk bison (visent)
till olika europiska länder. Sett utifrån ett biodiversitetsperspektiv är det rimligt att återinföra arter som
utrotats nära i tiden. Ett tidigare lyckosamt exempel på detta i Sverige är återinplanteringen av bäver på
1920-talet. Där kan man säga att jägarna var före sin tid. Staffan Ulfstrand, professor i zoologi, skriver att
”När det gäller arter som genom mänskligt förvållande har försvunnit från vårt land är det en väldigt rimlig
tanke att återintroducera dem. Det skulle vara en reparation av ett skadat ekosystem”.
Man kan gå vidare i denna tanke och även börja reparera den biologiska mångfalden i de landskap som
skogsbrukets skövlat. Det första man då bör göra är naturligtvis att stoppa alla avverkningar av skyddsvärda naturskogar.

Bilaga 4.
Exempel på värdefulla områden på Värmlandssidan (av tidsskäl har Västerdalarna och Värmland ej behandlasts i denna rapport)
Havsvalladalen: Största sammanhängande tallnaturskogen i Värmland.
Havsjöområdet: Hänger ihop med Havsvalladalen via naturreservatet Brånberget.
Brånbergets naturreservat: Värmlands näst högsta berg.
Rattsjöarnas gammelskogar: Uppemot 1500 hektar sammanhängande gammelskog med delar liggandes i
Dalarnas län, oskyddat.
Gobackbergets naturreservat: Cirka 500 hektar gammal naturskog där den gamla storviltjägaren Llewellyn
Lloyd glömde sin pipa under en jakt och sa: “I have to go back to the mountain” (eller nåt liknande) och
därmed blev berget kallat för Gobackberget.
Harfjället: Kanske den sista urskogen som finns kvar i Värmland. Här var mer eller mindre en kal topp på
Gustaf Schröders tid, troligen hade skogen brunnit och idag är det kanonfin skog utan dimensionsstubbar.
Berttjärnshallens naturreservat och Pörthallen: Sanslöst fin urskogsartad tallskog/barrblandskog.
Averåfjällets naturreservat: Urskogsartad skog med höjdlägesmyrar med varglav.
Horstomyrens naturreservat med omkringliggande Vålhallberget och Storberget där urskogsartad skog
finns och precis blivit skyddade.
Persby-Gillersberg: 100 hektar underbar höglägesgranskog med långskägg och långt broktagel.
Skärknipen: Naturskog uppkommen efter skogsbrand med en stor lövandel i och sista häckningsplats för
vitryggig hackspett i slutet av 1980-talet i nordligaste Värmland, samt ett gammalt kungsörnrevir där den
första örnhäckningen för Värmland i modern tid upptäcktes (av Sebastian Kirppu).
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Old Tjikko är en gran på Fulufjället i Dalarna. Den är världens äldsta kända individuella trädklon med “rötter” (minst) 9 550 år tillbaka
i tiden, enligt tester genomförda av Leif Kullman och Lisa Öberg från Umeå universitet. Delar av rotsystemet har hela tiden överlevt
och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött. Inga “originaldelar” av trädet är alltså “vid liv”, men det är genetiskt sett samma
individ som den som växte där för 9 500 år sedan. Trädet fick sitt namn efter upptäckaren Leif Kullmans hund Tjikko.
Upptäckten av denna och andra mycket gamla granar i fjällen har förändrat synen på granens i övrigt relativt sena etablering i
Skandinavien.
På andra håll i världen finns äldre trädkloner i form av så kallade klonkolonier, där en och samma individ sprider sig i form av flera
genetiskt identiska men separata individer. Exempelvis Pando, ett aspbestånd (Populus tremuloides) i Utah, har beräknats vara minst
80 000 år och kanske ända upp till 1 000 000 år. (Källor: Wikipedia, Kullman och Öberg 2013)
Foto: Peter Turander

Kartan visar områden i Värmland på gränsen mot Dalarna, se bilaga 4.
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Borderland Wilderness

Skandinaviens sydligaste vildmarker med de största gammelskogarna finns i höjd med Siljan och norra och nordvästra
Dalarna, med omgivande gränstrakter i Gävleborg, Härjedalen,
Värmland och Norge. Vilka möjligheter har ekoturismen i detta skogsland? Hur kan markerna bättre nyttjas för det ökande
antalet besökare från Europa? Hur ska marknadsföringen ske?
Var ligger de mest intressanta områdena som vi måste skydda
och värna? Vilka är hoten mot denna långsiktiga naturturism?
Svaren finns i den här rapporten som fokuserar på skogsturismens möjligheter i Orsa, Mora och norra Rättvik. Ett urval av
fina besöksområden beskrivs i ord och bild, varav många idag
är helt oskyddade och hotade.

