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VÄLKOMMEN TILL VÅCKELBERGET

BERGVÄRME GER MILT KLIMAT
Från Våckelbergets topp stupar 
en 50 meter lodrät klippvägg rakt 
ner i skogens dunkel. Soliga dagar 
värms berget upp och när nattens 
kyla sätter in strålar värmen ut 
från den varma klippväggen.
Vid bergets fot, skyddade från den 
kyliga nordanvinden och omslutna 
av bergets värme, lever ovanliga 
och värmeälskande växter. De 
är spår efter svunna, varmare 
perioder i vår historia då skogarna 
här i Dalarna såg annorlunda ut. 

TROLLENS TRÄDGÅRD
Vid bergsfoten ligger lunden, 
eller trollträdgården som den 
också kallas. Här växer lind, lönn, 
hassel, myskmadra, stinknäva, 
trolldruva, getrams och vårärt. Det 
näringsrika vattnet som sipprar 
ner längs klippväggen gör växtligheten 

lummig och frodig. På klippväggen växer 
gul fetknopp, bergglim och svartbräken. 
Ovanliga fjärilar som den violetta 
guldvingen trivs i det milda klimatet. 
Soliga dagar kan du se den fl yga i lunden 
och vid klipphyllornas små trädgårdar.

SNABBFLYGANDE ÅTERVÄNDARE
Den branta och otillgängliga 
klippväggen lockar även 
andra besökare. Sedan en tid 
tillbaka häckar pilgrimsfalk 
åter vid Våckelberget. Denna 
störningskänsliga fågel har inte 
häckat här sedan 1960-talet. Under 
våren och sommaren kan du få se 
den glidfl yga över berget.

NATURKRAFTER
Nedanför lunden ligger den 
mäktiga rasbranten. Genom 
vittring och frostsprängning lossnar 
stenblock från klippväggen och 

rasar ner i branten, som blir större 
för var år som går.
I skogen runt lunden växer tall, 
gran och björk och marken täcks 
av bärris och lavar. Stora delar 
av skogen brann 1871 och gamla, 
kolade stubbar vittnar om eldens 
framfart.

STIGAR OCH FORNLÄMNINGAR
Från parkeringen går en markerad 
stig in i reservatet och vidare mot 
lunden och bergstoppen. I området 
fi nns många spår efter äldre 
tiders bruk. Där stigen korsar 
reservatsgränsen fi nns en gammal 
tjärdal som använts för att tillverka 
trätjära. Flera fångstgropar ligger 
i närheten. De användes redan 
under stenåldern för att jaga till 
exempel älg.

Från toppen av Våckelberget har du en milsvid utsikt över bergen och skogarna norr om Falun. 
Nedanför berget glittrar sjön Balungen och vid bergets fot växer trollträdgården, en vacker lund med 
ovanliga träd och växter.

Karta: ©Bakgrundskarta Lantmäteriet ©Länsstyrelsen Dalarna; Layout och karta: Länsstyrelsen Dalarna 2015. Foto: Pilgrimsfalk; Mostphotos/Chris Hill, Gul fetknopp; Mostphotos/Ian Langley, Violett guldvinge; Wikipedia Commons/James Lindsey
Trolldruva med bär; Wikipedia Commons/Zell, Trolldruva med blomma; Wikipedia Commons/Franz Xaver. 

Pilgrimsfalk–Peregrin falcon Falco peregrinus Gul fetknopp–Yellow stonecrop Sedum acre Violett guldvinge, hane–Violet copper, male 
Lyacene helle

• skada mark eller geologiska naturföremål
• skada växande eller döda - stående eller 

omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller 
plocka örter, mossor, svampar eller lavar.

• fånga eller samla djur
• plantera in främmande växt- eller djurart
• framföra motordrivet fordon i terrängen. 
• göra upp eld
• bergsklättra

Syftet med reservatet är att bevara ett av de förnämsta 
sydväxtbergen i Dalarna med förekomst av bl.a. 
lind och hassel. Naturreservatet ingår i Natura2000, 
det europeiska nätverket för skyddad natur. 
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna.

Fakta om Våckelberget
Bildades: 1931 (1991)
Storlek: 11 ha
Kommun: Falun
Läge: Reservatet ligger cirka 10 kilometer norr om 
Enviken och drygt 4 mil norr om Falun. 

§ INOM RESERVATET ÄR DET INTE TILLÅTET ATT:

• damage the soil or geological objects
• damage living or dead - standing or fallen - trees 

and shrubs, dig up or pick herbs, mosses, fungi or 
lichen.

• capture or collect animals
• introduce species of plants or animals that are not 

native to this particular area,
• drive motorised vehicles in the terrain.
• light � res
• rock climb

§ WITHIN THE RESERVE IT IS FORBIDDEN TO:

WELCOME TO VÅCKELBERGET

FAKTARUTA
Berg med branta klippväggar som 
vetter mot syd, öst eller väst kallas 
för sydväxtberg. Bergets olika delar 
kallas också för platån(bergstoppen), 
hammaren(klippväggen), bergsfoten och 
rasbranten. Bispbergs klack, Hykjeberg, 
Tansvägga och Tvärstupet är andra 
sydväxtberg i Dalarna.

Trolldruva - hela växten är giftig, 
framförallt bären.

Trolldruva bär–Baneberry Actaea spicata Trolldruva blomma–Baneberry � oxer Actaea spicata

From the top of Våckelberget a 50 meter vertical cliff dips straight down into the dark 
woods. Sunny days warm up the mountain, and when the night’s chill sets in the heat 
radiates out from the rock wall.
At the foot of the mountain, protected from the cold north wind and surrounded by 
the mountain’s heat, lives unusual plants like Small-leaved lime, Maple, Hazel, Sweet 
woodruff and Baneberry. On the rock wall grows Yellow stonecrop and Spleenwort. Rare 
butterfl ies like the Violet copper thrive in the mild climate. On sunny days you can see it 
fl y in the grove and in the small gardens on the rock wall. The steep and inaccessible rock 
wall also attracts other visitors. For some time now the Peregrine falcon is nesting again at 
Våckelberget. It has not bred here since the 1960s. From the car park a marked trail leads 
to the grove and to the mountain top. 
Baneberry – the whole plant is poisonous, especially the berries.

The purpose of the reserve is to protect the south-
west facing slope with its rare species. The nature 
reserve is part of Natura 2000, the European network of 
protected nature. The reserve is managed by the County 
Administrative Board Dalarna.

Facts about Våckelberget
Formed: 1931 (1991)
Size: 27 acres
Municipality: Falun
Location: The reserve is situated about 10 kilometers 
north of Enviken and about 40 kilometers north of Falun.




