Vattnets väg till Falu Gruva
Biologiska värden i en kulturhistoriskt värdefull bygd
Bakgrund
Falu Gruva är ett unikt historiskt monument som vittnar om den svenska industrialismens
utveckling under mer än ett halvt Millennium.
Markerna omkring gruvhanteringen, har också präglats av verksamheten. Vegetation och
vatten är påverkade av gruvdriften och än i dag kan man avläsa effekterna för fauna och flora.
Världsarvet Faluns vänförening, är en ideell organisation som bl.a. vill förstärka de kulturhistoriska och andra värden i det område som berör Gruvan.
Projektet ”Vattnets väg till Gruvan” är ett samarbete mellan vänföreningen och Falu kommun.
Det syftar främst till att beskriva och tillgängliggöra det avrinningsområde som påverkats i
samband med vattenförsörjningen av Gruvan. Vattensystemet som påverkar flera tusen hektar
skogs- och kulturmark, består främst av kanaler och dammar, vilka gett området dess
nuvarande karaktär.

Denna utredning syftar främst till att beskriva de biologiska värden som finns i
området. Den ger också förslag till åtgärder som skall skapa förutsättningar för
”tillgänglighet för alla” på lämpliga och strategiska sträckor av en ca 3mil lång,
planerad vandringsled.
Under sommaren och hösten 2011 har undertecknad, vid ett 10-tal tillfällen, vandrat
längs ”vattnets väg till Gruvan”, tillsammans med företrädare för projektet och
inventerat de särskilda frilufts- och naturvärden som finns i området, vilka beskrivs i
följande text:
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Beskrivning av landskapet
Berggrunden
Falun är geologiskt sett, beläget i det mineralrika Bergslagsområdet som bildades för
mer än 2miljarder år sedan. I det aktuella området finns det anmärkningsvärt mycket
”berg i dagen” som berättar att markerna p.g.a. yttre faktorer (väder och vind,
skogsbrand, etc.) inte har lyckats lagra något nämnvärt humusskikt. Detta innebär i sin
tur, att markerna inte har varit lämpligt för storskalig odling. Tack vare rikedomen av
lättillgängliga mineraler i marken, har det istället blivit gruvdrift i denna del av
Bergslagen!
Odlingsmarken
De rester av den gamla jordbruksmarken som finns i området, är beläget i en terräng
som bildat näringsfattiga mineraljordar. Dessa utgör blott en liten del av helheten.
Källslätten, i den nordvästliga delen av området, vilken tidigare var en bergsmansgård,
är förutom jordbruksmarken kring Puttbo, den mest betydande odlingsmarken i detta
skogslandskap. I kantzonerna till dessa ängsmarker, växer det relativt mycket lövträd,
vilket medför en särskild flora och fauna.
Närmast tätorten och gruvan, kan man i skogen, fortfarande se såväl skogsodlingar som
slåttermarker. I dag är det främst mörk och tätvuxen gran som omsluter odlingsrösen
och gärdesgårdar.
De nämnda odlingsrösena och stengärdsgårdarna är tillsammans med stensättningar
som varit husgrunder och matkällare samt ekonomibyggnader, kulturhistoriska minnen
som bör bevaras och åskådliggöras.
Skogen
Den dominerande naturtypen i området är barrskog, med inslag av björk, al, asp och
sälg, där förutsättningarna för löv finns.
Trots de dikningsföretag som bedrivits, finns det fragment av gransumpskog kvar längs
vattnets väg till Gruvan. Detta medför goda livsbetingelser för det fågelliv som väljer
denna naturtyp, ex.vis för hönsfåglar, mesar och hackspettar (vilket kommenteras senare i texten).
På de mest näringsfattiga markerna, typ hällmark och myr trivs furan bäst.
Några överåriga talldungar finns fortfarande kvar. Dessa berikar upplevelsen av den
natur som finns här. Blåbärsris och lingon är liksom svamparna, signum för denna
naturtyp.
Vattnet
Det finns i området några mer eller mindre påverkade naturliga vattenreservoarer.
Karlsbotjärn och Igeltjärn är sådana. Här finns det bäver, drillsnäppa, knipa och andra
typiska innevånare vid skogstjärnen.
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Djuptjärnen, Nydammen, Stålmyra och Vällan, ligger i ”huvudfåran” av vattnets väg
till Gruvan. De har således varit de värdefullaste vattenmagasinen för gruvdriften. Den
sist nämnda våtmarken, har i dag karaktären av en ”fågelsjö”, med bladvass,
starrmader, kaveldun och flytbladsväxter, p.g.a. gödande tillflöden från nära-liggande
bosättningar och jordbruk. I Önsbacksdammen finns skrattmås, sothöna, rall, trana och
kärrhök m.fl., vilket indikerar på goda förutsättningar för sjöfågellivet.
En särskild restaureringsplan för Önsbacksdammen bör tas fram tillsammans med de
närboende kring våtmarken. Detta kan innebära också en attraktion för besökarna som
passerar dammen, på vandringen genom området.
Kråkmyran, längst i norr, Är torrlagd och utgör idag ingen nämnvärd biotop för sjöfågellivet. Här finns dock bl.a. enkelbeckasin, buskskvätta och gök. Kråkmyran är
liksom Igeltjärn beläget i en myrmark. Dessa våtmarker, skulle efter en eventuell
restaurering/dämning, kunna bli värdefulla fågellokaler, för bl.a. smålom och grönbena.
De diken och kanaler samt naturliga bäckar som finns i området, har också ett visst
värde för faunan i området. Kvalitén på de rinnande vattnen, är helt avhängigt
nederbördsförhållanden. Vissa tider på året är dikena torrlagda och utgör då, ingen god
livsmiljö för de fåglar och djur som annars har en chans att vistas där, ex.vis öring,
sländor, strömstare och skogssnäppa. Vällans avrinning mot gruvan, har ett flöde som
är ”stabilt” och är egentligen det enda strömmande vattnet som har förutsättningar för
att hysa populationer av arter som trivs vid rinnande vatten.

Den Gamla Bergsdammen är en våtmark som efter restaureringsåtgärder skulle kunna innehålla mer liv!
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Beskrivning av vägar och stigar
Glamsarvet
Från Puttbo kommer det att gå
en slinga runt i skogsmarkerna
till Glamsarvet och Nästjärn.
Den viker av söderut mot Onsbacksdammen och Kårarvet
och passerar kultur-historiska
marker med anlagda diken,
slagghögar och odlingsmarker
som vittnar om en tidig månghundraårig verksamhet.
För att skapa en lätt tillgänglig
vandringsled, utnyttjas gamla
forvägar och skogsbrukets
sommar- och vinterleder. Även
trafikerade byvägar kommer
att användas för att göra denna
slinga farbar.

”Glamsarvsslingan” kommer
att konstrueras så att man
försöker att ”handikappanpassa” leden. Tyvärr är topografin
på några ställen, sådan att det
inte går att eliminera lutningen
på stigen, så att den understiger
1:20, dvs. en stigning som är
mindre än 1m på 20 meters
sträcka. Efter schaktarbetena
kommer vägen att jämnas till
och beläggas med stenmjöl.
Naturen som passeras vittnar
om en tidig kolonisation av
marken. Här finns odlingsrösen
och husgrunder/ruiner som kan
exponeras, så att besökaren får
en känsla av historiens
vingslag!
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Övre Glamsarvets gård är en
pastoral idyll som förhoppningsvis kommer att bli mer besökt i framtiden. En av familjerna som bor i byn permanent,
har en ambition att utveckla ett
boende för besökare. Detta kan
bli ett lyft för det aktuella projektet. I Glamsarvet finns det
under sommartid betande djur.
Hagmarkerna är mycket intressanta, så väl botaniskt som
zoologiskt och kulturhistoriskt.
Bl.a. finns här odlingsrösen i
betesmarken, vilka är väl hävdade och kan berätta om ett
gammalt jordbrukssamhälle.
Strax intill byn, finns det en
damm som tidigare användes
som magasin för delar av det
vatten som skulle användas för
Gruvan. Dammhuset finns fortfarande kvar. Här är det
lämpligt att berätta om ”Vattnets väg till Gruvan”. Dikena
nedströms dammen är också
intakta och sannolikt är detta
den bästa platsen för att beskriva strategin med vattenregimen för hela området!
För att slippa använda byvägen
under återtåget till Puttbo,
finns det en spännande passage
som går över en slaggvarp och
en forväg som kallas Glamsarvets hyttväg.
Eftersom topografin är mycket lämplig för att skapa en fin handikappanpassning i terrängen, hoppas jag att passagen över slaggvarpar och forvägar, inte
kommer att ”stöta på patrull” av kulturhistoriska skäl! Mitt förslag är att man
drar en vandringsled tvärs över slaggvarpen och använder krossad slagg som
en stenmjölsfraktion till ytskikt.
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Silvervägen är en gammal forväg vilken nyttjades som koltransport mellan Västerdalarna
och Falu gruva. Den har ett betydande kulturhistoriskt värde.
Man hittar gammal slagg på
stigen, vilken användes som
vägförbättringsmaterial på den
tiden ”då det begav sig”.
För att inte förgripa sig på dessa värden, kan man även här
lägga ut en stenmjölsfraktion
som är baserad på slaggvarpen.
Naturen är här sagolikt vacker
och spännande, så det vore en
förlust för projektet att inte
göra området tillgängligt för
alla!
Silvervägen passerar en ungskog innan den ansluter till
Glamsarvsvägen.
Detta är ett av många ställen
där
skogsbruket
påverkar
stämningen och upplevelsen av
vandringen.
Det finns såväl fördelar som
nackdelar med ett aktivt skogsbruk i ett friluftsområde.
Järnsparven t.ex. älskar de
lägre granplanteringarna, medan den tretåiga hackspetten flyr
skogen som är nedtagen!
Denna utredning tar upp problematiken med skogsbruket i
området, i ett särskilt kapitel
och lämnar ett förslag till lösningar på de olika intresseinriktningrana som finns i detta
specifika område (läs vidare
under kap. ”Skogsskötsel”!).
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Väl ute på Glamsarvsvägen,
finns det flera varianter på vägsträckning tillbaks till Puttbo.
Eftersom Glamsarvsvägen är
tillgänglig för biltrafik, är det
också värdefullt att här, exponera projektet ”Vattnets väg till
Gruvan”.
En hänvisning till Önssbacksdammen, Puttbo, Hemmingsbo,
Källslätten och Övre Glamsarvet samt Gruvan och Harmsarvet, kan göras även här, trots
att det kan kännas som baksidan av det område som skall
visas för allmänheten.
Delar av de skogspartier och
odlingsytor som passeras, har
stora naturvärden och fågelsången är anmärkningsvärd
även här!
Det finns naturligt lämpliga
passager för att återgå till
Puttbo. Denna körväg, vore
mycket lämplig som en tillrättalagd och ”handikappanpassad” vandringsled.
Skogsmarken är relativt blöt
och sumpskogsmiljön lockar
ex.vis såväl tretåig hackspett
som järpe, två av de fågelarter
som kan anses om signalarter
för denna särskilda naturtyp.
I skogen finns också minnesmärken som vittnar om att
denna natur var ett mycket
öppnar landskap förr i tiden.
Odlingsrösen och husgrunder,
bör tillsammans med naturvärdena exponeras på anslags–
tavlor i terrängen!
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Igeltjärn
Vandringsleden från Puttbo till
Igeltjärn, är en av pärlorna i projektet!
Det finns en stig, eller i alla fall
en ”anvisning i terrängen” som
passerar Stålmyra, Nydammen
och Djuptjärn (3 mycket vitala
dammar för detta projekt!).
För att få kontakt med vattnet,
bör det göras vissa siktröjningar i
terrängen. Kanske måste det tillskapas skötselplaner, så att inte
dessa siktgator går om intet och
blir förbuskade. Utredningen
utvecklar detta vidare under kap.
”Skogsskötsel”.
Stigarna som tar oss till Igeltjärn
är topografiskt lämpliga för att
”handikappanpassa”.
Skogsmarken kräver sitt skydd
och en skötsel för att förbli attraktiv, vilket också noteras enl.
ovan.
Det finns ”överståndare” i
skogen som är flera hundra år.
Tillsammans med lövinslaget och
den sumpiga terrängen, medför
det, att det finns fantastiska
naturvärden som bör exponeras!
För de ”utomsocknes” gäster som
besöker området, kommer förekomsten av såväl hackspetts- som
ugglearter att vara anmärkningsvärd.
Denna utredning ger förslag till
informationstext som gäller för
de nämnda fågelfamiljerna.
Rätt placerade kan dessa informationstavlor bli ett spektakulärt inslag på vandringen!
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”Berg i dagen” finns på flera
ställen på de vandringsleder
som föreslås i denna utredning.
Det är en viktig geologiskt
förutsättning som bör exponeras med information på
anslagstavlor.
Förutsättningarna för det historiska bergsbruket var ju tillgängligheten till brytbar malm!
När berget är i vägen för stigen
drar man helt sonika vandringen vid sidan om.
I dag passerar man mycket ung
skog längs vandringsleden. I
framtiden bör man ta hänsyn
till såväl friluftsliv som djuroch fågelliv när man planerar
sin avverkning. Fröträden kan
bli utmärkta fundament för
hackspettsträd eller för uggleholkar.
Eftersom skogsmarken här har
väldigt god bonitet, blir det en
grannlaga uppgift för markägare och projektledning att
hitta en konsensus för skogens
skötsel.
Utredningen ser det nämna
kapitlet om ”Skogsskötsel” som
en oerhört vital del i projektet
och hoppas att en samsyn nås!
Vissa marker har idag bara
skogsbruket som anvisning.
Även inom dessa ytor, finns det
natur- och skönhetsvärden som
är goda. I denna fröträdställning trivs såväl spillkråka som
dubbeltrast och lingon!
Marken är lättgången och är
ytterst lämplig för att göra en
”handikappanpassning” på!
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Storas vindskydd vid Djuptjärn
på väg till Igeltjärn, kan bli en
perfekt rastplats för dem som
passerar på stigen. Här är
landskapet relativt öppet och
man har utsikt över fröträdställningar och bärmarker. Den
befintliga stigen är ett bra
underlag för en handikappanpassning just här. I stort sett
lägger man bara ut stenmjöl ”08”, direkt på marken utan
något underarbete.
Utredningen slår fast att det
vore ett ”tjänstefel” att inte
erbjuda alla en möjlighet att
passera den vac-kra skogen i
området! Stigen utgör redan
idag en läcker dragning, men
kommer inte att försämras om
den breddas till 120cm och
toppas med stenmjöl.
Just i området som illustreras
på bilden till vänster, bör det
också anläggas en rastplats,
med bänkar och bord för besökare. Taltrast, dubbeltrast
och rödstjärt, ackompanjerar
naturen i detta stillsamma område! Vid Igeltjärn kan man
också höra enkelbeckasinens
spel och morkullans ”drag”.
Fåglarna avslöjar med sin
närvaro, att detta är våtare
marker
som
innehåller
särskilda
naturvärden.
De
diken som avvattnar Igeltjärn,
är flera hundra år gamla
grävningar. Dikeskanterna bör
exponeras mer, genom röjning.
För att ytterligare öka naturvärdena, kan Igeltjärn också
restaureras som ”Lomvatten”.
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Glamsarvets hyttväg är en vital
länk på vandringsleden mellan
Önsbacksdammen och Puttbo.
Sannolikt blir sträckningen och
slingan mellan Puttbo och Nästjärn, en av de mest frekventerade, av dem som utnyttjar
lederna inom detta projekt.
De topografiska förhållandena
innebär att det går att göra
”Nästjärnsrundan” tillgänglig
för alla, dvs. för barnvagnar,
rullstolar, cyklar etc.
Glamsarvets hyttväg är idag
starkt förbuskad och det krävs
stora insatser för att röja sly
längs leden. Tidigare har man
använt slagg till förbättringsarbetena av vägen och det är
angeläget att de kulturhistoriska värden som finns kommer att bevaras. Förslaget är
att man här, liksom vid passagen över hyttområdena, använder krossad slagg vid förbättringen av hyttvägen. För att
förstärka värdet av vägen, kan
det vara på sin plats att ha ett
inslag av blyglans i slaggen!
Vattnets väg till Gruvan korsar
vandringsleden vid ett par
ställen längs hyttvägen. Det är
viktigt att överfarterna blir
anpassade till de kulturhistoriska värdena. Här bör man
inte använda tryckimpregnerat
virke till broar och spänger,
utan ett mer naturligt material!
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Karlsbotjärnen
Slingan runt Karlsbotjärn är ca
4km lång.
Man vandrar på de befintliga
körvägarna och vandringen blir
väldigt bekväm. Även denna
slinga bör kunna göras tillgänglig för alla i framtiden, dvs. att
man lägger ut stenmjöl på de
partier som idag kan betraktas
som naturstig.
Vägen mot Källslätten tar av
mot nordväst på färden runt
Karlsbotjärn.
Vägen är i ett gott skick och
med några P-platser, kan man
också tillåtas att förkorta
sträckorna ifall orken och tiden
inte räcker till!
Vägvisningen är i dag inte så
lämplig, men projektet avser att
skylta upp i terrängen så att
man lätt kan hitta till de olika
målen på vandringarna.
Ett förslag till lämpliga skyltar,
redovisas i en bilaga till denna
rapport.
Det finns ett flertal gårdar, som
är mer eller mindre utnyttjade i
dag.
Säljebo ligger längs vandringsleden och har en sevärd
trädgård som är värd att kommentera. Björkarsbo, Djervesbo samt andra näraliggande
bosättningar som har sin
historia. Det bör göras en
vägvisning på vandringsleden,
även till dessa hemman!
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Vandringsleden går tvärs igenom, gårdstunet i Säljebo.
Gården omnämns redan 1492.
Namnet vittnar om att det varit
en fäbod i gamla tider. Med
tiden blev gården ett ”riktigt”
hemman och omfattade som
mest ungefär 6ha åkermark!
Omkring 1920 försvann de sista
jordbrukarna från Säljebo och
idag är de gamla tegarna bevuxna med gran.
På vandringen genom trädgården, får man en känsla av att
Husshållningssällskapet
har
haft ett finger med i spelet ang.
de nyttoväxter som planteras på
gården.
På Bergsmansgårdarna och på
många andra hemman, fanns
bland annat fruktträd som apel
och körsbär, vilka beskrevs av
Anders Tidström 1754, som 20
år efter sin läromästare Carl
von Linné, var i Källslätten.
Även de perenner som finns
här, vittnar om en trädgårdskunskap utöver det normala!
En promenad till Säljebo en
daggfrisk augustimorgon ger
mersmak!
Med tanke på att denna miljö
var oerhört värdefull för dem
som var knutna till verksamheter i anslutning till ”Vattnets
väg till Gruvan”, bör dessa
gårdar beskrivas i sitt sammanhang så att det blir lättare att
förstå historien bakom denna
samhällsstruktur!
Förslag till informationstavlor
kans studeras i bilagda sidor.
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Känslan av Karlsbotjärslingan,
är att man aldrig befinner sig i
någon form av vildmark. Markerna är brukade i ett tidigare
skede och igenväxta inägor med
odlingsrösen och körvägar, vittnar om en storhetstid.
Fågellivet är också rikt tack
vare markernas goda bonitet.
Detta är trastarnas rike!
Såväl tal- som kol-, dubbel- och
björktrast samt rödvingetrast,
kan höras här. April och maj är
höjdpunkterna under säsongen.
En stilla kvällspromenad, gärna
i lätt regn, kommer att kunna
skänka själen en stor tillfredsställelse för var och en som
vandrar här.
I skymningen stämmer också
rödhaken in i fågelkören och
kommer man ut på ett hygge,
finns det stora möjligheter att
också få höra enkelbeckasinens
himlasång och morkullans typiska ”knorpande”!
I de öppna torrbackarna finns
det också gott om smultron och
med lite tur kan det stå såväl
älgar som rådjur ute på hygget.
Karlsbotjärn är en ansenlig sjö.
I sydväst finns det en fördämning och en strandstig som vore
utmärkt och lätt att fräscha
upp. Kanske skall man vid
denna tjärn, kunna erbjuda
besökarna möjlighet till fiske.
Ett provfiske vore en god
investering så att innehållet i
alla sjöar inom projektet skulle
kunna beskrivas för allmänheten.
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Den gamla transportvägen
löper längs strandkanten och
inger en god känsla. Ifall man
vill göra en stig som är tillgänglig för alla är det lämpligt
att de ytliga rötterna tas bort,
liksom de smärre stenblocken
som ligger i vägen.
Spillkråkan bor i någon av de
grova tallarna vid stranden och
järpen gillar den snåriga undervegetationen, som således ej
”schablonmässigt” får tas bort.
Denna kan komma att bli en av
de mest utnyttjade vandringslederna inom hela projektet.
Skogsbruket måste också här ta
hänsyn till friluftslivet och
måste ha det i åtanke under
avverkningsplaneringen.
En tanke är att använda stigen
som går upp till ett fritidshus,
när man skall passera området.
För att inte störa dem som bor
här, bör stigen dras vid sidan
om. Detta gynnar också den
topografi som man måste ta
hänsyn till ifall man anpassar
leden för rullstol och barnvagn.
I den glesa tallskogen finns bl.a.
rödstjärt och tofsmes.
I Karlsbotjärn finns det bäver
som besökarna kan få studera
ifall de iakttar stor försiktighet.
Miljön är sagolik för naturupplevelser och den stilla vattenspegeln kan avslöja många invånare. Inte bara bäver, utan
också storlom och drillsnäppa
och andra fågelarter finns här.
Trollsländorna är aktiva på
sensommaren och kan också
skänka besökaren upplevelser!
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Källslätten
Namnet är idag (förutom
Gruvan i sig), sannolikt det
mest kända ortsnamnet i det
område som omfattas av projektet. Här pågår sedan flera
decennier ett enträget arbete
för att bevara det jordbrukslandskap som tidigare var i
hävd i detta skogsområde.
Botaniska föreningen arrangerar årligen, bl.a. slåtterdagar.
Källslätten hävdas också av
betesdjur.
För att ta sig till Källslätten
från Puttbo, använder man de
befintliga skogsbilvägarna.
Dessa är promenadvänliga och
kräver inget särskilt underhåll,
utöver de insatser som vägföreningen lägger ner på vägen.
Tar man av på ”forvägen” till
Källslätten, når man sitt mål
efter en promenad på några
kilometer, genom ett mycket
intressant skogsparti.
Tillgänglighetsförbättringar på
denna sträckning, skulle kunna
vara att markera forvägen med
en bättre skyltning från skogsbilvägen. Här skulle också en
parkeringsficka, med plats för
ca 5 bilar anläggas!
Naturupplevelserna på stigen
mot Källslätten, är stora. Här
finns alla de skogshöns som attraherar, i vilket fall fågelvännerna. Såväl tjäder som orre
och järpe, förekommer i terrängen!
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Den gamla stigen till Källslätten
har genom många århundraden
använts som en del av kommunikationssystemet
mellan
Falun och Åhl´s socken i
Leksands kommun. Här fraktades bl.a. kol och malm och
virke genom skogen. Under
barmarkssäsongen skedde det
med hjälp av häst och vagn. På
vintern var det släde som var
det bästa transportmedlet.
På grund av de kulturhistoriska
värdena som finns i denna
forväg, bör den lämnas ifred
från nämnvärd påverkan av
förändring.
För besökarna i detta område,
skulle det vara en attraktion att
kunna åka med hästskjuts till
Källslätten. När projektet blir
välkänt, kanske de ansvariga
för ”Vattnets väg till Gruvan”,
skulle kunna stimulera någon
hästägande entreprenör att
satsa på naturturism via flaket
på ett hästekipage! Slingan är
också lämplig till att anvisa
ridande besökare!
Detta område har förutom höga
ornitologiska värden, också en
god förutsättning att exponera
de mykologiska!
Det finns gott om såväl matsvamp som intressanta och
vackra vedlevande svampar i
skogen. Området skulle tillsammans med de näraliggande
sumpskogsområdena, lämpa sig
väl för mykologiska exkursioner och svamppromenader.
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Träden i skogen har trots sin ringa
grovlek, ett högt naturvärde.
Uppenbarligen har just den här
marken en låg bonitet. Detta
gynnar förekomsten av hönsfåglar
som hittar insekter och spindlar
bland lavarna som hänger från de
”senväxta” granarnas grenar.
Förekomsten av bär i markskiktet
gynnar också hönsfåglarna.
Järpen är kanske den mest exotiska hönsfågeln i området. Den
finns här tack vare den täta undervegetationen samt de diken som
perforerar marken. Således kan
man säga att järpen lever i symbios
med projektet ”Vattnets väg till
Gruvan” och skulle kunna vara en
naturlig symbol för hela projektet!
I de naturliga gläntorna i skogen,
strömmar solljuset ner på marken.
Detta skapar också bättre livsbetingelser för hönsfåglarna.
Denna utredning beskriver ett
antal ”temavandringar” som vill
exponera
olika
fågelarter.
Forvägen till Källslätten är ett
perfekt objekt som hönsfågelstig!
Stigmötet på vandringsleden, är
också uppseendeväckande.
Tidigare tog hästskjutsarna till
vänster när de skulle till Åhl.
Vägskälet skulle kunna vara en
värdefull rastplats på vandringen
till Källslätten. Här önskar jag att
historikerna kan illustrera berättelser om de gamla kontakterna
mellan Insjön och Falun. Anslagstavlor bör sättas upp!
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Entrén till Källslätten är magnifik! Efter skogsvandringen
öppnar sig helt plötsligt landskapet och grindarna till hagarna hälsar välkommen till en
av länets mest intressanta
botaniska marker.
Källslätten har sin egen
historia och har sannolikt
varit ett boställe för olika
digniteter (såväl sakrala som
profana), i anslutning till
gruvdriften.
Carl von Linné, besökte
Dalarna 1734 och har åtminstone, på avstånd sett Källslätten och omnämnde den,
när han besökte det näraliggande Skog.
Det var främst den siste
brukaren på gården, Anders
Mattsson som har levererat
många sägner kring gården.
Enligt hans utsago fanns det
både munkar, digerdöd och
spöken på gården!
Eftersom Källslätten var ekonomiskt intressant för sina
skogsvärden och goda växtförhållanden för jordbruket,
har det funnit många dokumentationer kring ägandet
och brukandet av Källslätten.
I boken om Källslätten finns
det en utförlig beskrivning av
historien och verkligheten på
gården. Projektet ”Vattnets
väg till Gruvan”, kan också
krydda upplevelsen av besök i
området, genom ett samarbete med Källslättenföreningen.
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Denna intresseförening som har
till uppgift att gynna de kulturvärden som finns i markerna
kring gården, har sitt ursprung
i Tunabygdens Fältbiologer.
För en besökare blir Källslätten
en minnesvärd upplevelse.
Utsikten från tunet är magnifik
och blir en kontrast till mötena
med den täta skogen på väg hit.
Även odlingslandskapets fåglar
har hittat hit och sädesärla,
ladusvala och tornseglare har
här en fristad.
Den genomförda upprustningen
av gärdesgårdar och ekonomibyggnader, skapar också en
stämning för besökaren.
Detta är mulens marker och
som en bilaga till denna utredning presenteras ett axplock av
blommor som är signifikanta
för Källslätten.
Kommunekologen i Borlänge,
Sören Nyström, har delat med
sig av sina kunskaper om trakten. Han är en av eldsjälarna i
Källslättenföreningen och har
hjälpt mig att vaska fram de
örter som är typiska för såväl
ängarna som den omkringliggande skogen.
I bilaga 8 i denna utredning, ges
en introduktion till Källslättens
kulturhistoria och flora.
För övrigt vill jag hänvisa till
den mycket intressanta publikationen ”Källslätten ett kulturlandskap” som getts ut av föreningen 2007.
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”Bufförvägen” öster om Källslätten har trampats av klövar
och näversulor under många
sekel. Den blockiga terrängen har
säkert vållat många svordomar
från ”forfolk” som tappat sin last
på väg till ängarna.
Eftersom denna vandringsled
skall behållas intakt, är det också
värdefullt att den besvärliga
stigen får finnas kvar. I terrängen ut mot skogsbilvägen, finns
det flera dikessystem som vittnar
om det dräneringsarbete som
genomförts för att förse Gruvan
med vatten. Skogen är också
intressant och på de åldriga
granstammarna hittas spår och
hackmärken av bl.a. tretåig
hackspett.
Sista etappen mot skogsbilvägen
är ”förrädisk”! Det blir lättgånget och tillgängligt. Kommer man
från Källslättshållet är det inga
problem, men för en förstagångsbesökare kan stigen verka behaglig den första hundra metrarna.
Det vore på sin plats att redan på
parkeringsplatsen berätta om den
blockiga terrängen som väntar.
En anslagstavla bör placeras vid
P-platsen på skogsbilvägen vid
Koltorget. Detta är kanske den
mest använda infarten till
Källslätten för nya besökare.
Information om detta fantastiska
område bör ges på anslagstavlan.
Gärna med en presentation av
det programutbud som årligen
återkommer genom Källslättenföreningen.
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Kråkmyran – ”Vildmarksleden”
Kråkmyran är beläget mest
ensligt av de olika delarna i
projektområdet.
Här upplever man vildmarken!
Mitt förslag att man också här,
tack vare de topografiska förhållandena, gör en handikappanpassning av denna led.
En breddning till ca 120cm, och
fyllning av stenmjöl, medför
trots allt att man kan bevara
vildmarkskänslan och skapar
därmed
förutsättningar
för
många rörelsehindrade att vistas
i vildmarken.
De uråldriga vallarna som
byggts har delvis raserats av en
markberedare och skall förhoppningsvis
återställas
av
markägaren.
Slingan är ca 2,5km lång och är
delvis sönderkörd av terränggående fordon vilket innebär att
belastningen
inte
är
stor
avseende kulturmiljöaspekterna.
I de blötare partierna av terrängen kan man göra en omdragning av leden för att slippa köra
ut fyllnadsmaterial i markerna.
För att bevara vildmarkskänslan
det särskilt viktigt att markägaren accepterar en avgränsning där traditionellt skogbruk
inte får ske.
Vid utloppet från Kråkmyran
finns det kulturminnen kvar.
Dessa dammar har buskat igen
och bör röjas fram igen. Den
gamla och högstammiga furuskogen bör också röjas fram.
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Ungskogen som passeras kan
planeras som ett ”hyggesfritt
skogsbruk”, för att öka känslan
av vildmark.
I dag är den främst ett tillhåll
för lövsångare och andra
mindre uppseendeväckande fågelarter, men kommer på sikt
att ge livsutrymme för ex.vis
rödstjärt, duvhök och hönsfåglar m.fl.
Den befintliga stigen går på den
dämningsvall som tidigare förstärkte vattenmagasinet i Kråkmyran. Detta är en underbart
vacker sträckning som bör
kompletteras på den återställda
vallen som idag är sönderkörd.
På den norra sidan av Kråkmyran, finns det fina utrymmen
för rastplatser och information.
En återupptagen fördämning av
våtmarken, skulle leda till en
ökad biologisk mångfald. Här
skulle ex.vis smålommen kunna
häcka, ifall Kråkmyran vattennivå blir högre.
Övriga fågelarter som skulle
gynnas av en fördämning är
bl.a. ljungpipare, knipa, sångsvan, lärkfalk och videsparv.
Skogsmarken norr om Kråkmyran är nyligen avverkad.
Genom att sätta upp slaguggleholkar på hygget, kan man öka
naturvärdena
på
marken,
vilken på sikt bör avverkas med
varsam hand, av hänsyn till det
rörliga friluftslivet. Annars är
det en vidunderlig utsikt idag,
men den kommer ju att
försvinna på sikt i alla fall!
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De gamla skyddsvallarna är ju
som redan nämnts, förstörda av
markberedningsmaskiner. Jag
föreslår att vallarna återställs i
ursprungligt skick och att den
nya vandringsleden använder
vallen som fundament.
Norr om Kråkmyran finns det
en liten vattenspegel som är det
enda kvarvarande blankvattnet
i våtmarken.
En höjning av vattennivån med
ca en halv meter, skulle medföra att området skulle förskönas och den biologiska mångfalden ökar.
Den restaurerade vallen skulle i
så fall kunna utgöra en fungerande avgränsning mot den
produktiva skogsmarken i norr.
Skogen innanför vallen bör
lämnas i orört skick. Så att den
tillåts försumpas, till gagn för
bl.a. tretåig hackspett och
andra vedinsekts levande arter.
I fall lövet tillåts utbreda sig
fritt längs Kråkmyrans stränder, skapas också en lämplig
miljö för ex.vis videsparv, som
är mycket attraktiv fågel-rt.
NO Kråkmyran finns det en
naturligt torr backe, från vilken
man har en god utsikt över
våtmarken.
Här är det lämpligt att anlägga
en slogbod/vindskydd som en
rastplats. Härifrån störs man
inte av mänskligt ljud. Det
råder en naturlig tystnad som
också är en attraktion!
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Strandskogen SO Kråkmyran
är fantastiska svamp- och bärmarker. Här finns det gott om
Karl Johan, blåbär och lingon.
Det mäktiga utloppsdiket passerar genom en vacker terräng.
Vandringsleden går parallellt
med utloppet. Här kan man
beskriva det arbete som genomförts under århundraden. Det
skulle också vara en pedagogisk
vinst att se Kråkmyran fylld
med vatten, för att förstå vilka
volymer som krävdes för gruvverksamheten. Detta område
hyser också lite ovanligare
fågelarter. Ex.vis hördes tallbit
under höstvandringen i markerna.
Skogen är relativt högstammig
och miljön kan bevaras även
med ett skogsbruk, ifall detta
sker med hänsyn till övriga intressen. Här föreslås en tät fröträdställning samt ”plockhuggning”.
Motocrossåkarna måste flytta
på sig för att vildmarkskänslan
skall bevaras. Dessa bör beredas alternativa områden, innan
de måste lämna marken.
I de blötare markpartierna anläggs bryggor som passage.
Kråkmyran är det mest avskilda området inom detta projekt.
Här kan man oavsett skogsbruk och allmänt friluftsliv, skapa den vildmarkskänsla som
är signifikant för området.
Den föreslagna restaureringen av myren, får inte bli en ”stadsparkslik ankdam” utan
skall åtgärdas mycket varsamt, så att de två ”vildmarkssymbolerna” små- och storlom,
ges en möjlighet att vistas/häcka här. Övriga fågelarter som hör vildmarksriket till är
bl.a. enkelbeckasin, morkulla, skogssnäppa och gök.
Ifall restaureringsförslaget blir aktuellt, lämnas ett förslag till lämpliga åtgärder.
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En parkeringsplats bör anläggas i anslutning till vandringsleden runt Kråkmyran.
På ovanstående bild redovisas hur en separat slinga kan gå genom området. Den
ljusa streckningen är befintlig skogsbilväg. Således måste den nuvarande markägaren öppna den vägbom, som idag hindrar trafik i området!
Våtmarken har p.g.a. utdikning, förlorat mycket av sina biologiska värden. På sikt
kommer myren att växa igen och bli en ”trivial” skogsmiljö. För att förhindra detta
bör en ny vattenregim fastställas. En höjning av vattennivån kommer att förbättra
våtmarkens förutsättningar ur naturvårdssynpunkt. Parat med en maskinell insats,
kommer Kråkmyra att kunna locka till sig många fågelarter och amfibier!
Det är viktigt att berörda markägare kommer överens om hur Kråkmyran skall
regleras. Om alla har samma syn på en dämning, kan en anmälan och ett samråd
med Länsstyrelsen i Dalarnas län, ge tillstånd till ev. vattenverksamhet.
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Önsbacksslingan
Denna delsträcka, kommer sannolikt att bli den mest frekventerade inom projektet. Det är
lätt att nå denna del och det
finns gott om parkeringsplatser
i anslutning till leden.
Önsbacksdammen är en god
miljö för främst fågellivet.
Skrattmåsens närvaro gillas inte
av många av de närboende, men
de facto, betyder dessa fåglar
väldigt mycket för det övriga
sjöfågellivet. Ett sätt att minska
populationen, utan att skada
den övriga fågelfaunan, kan
vara att göra en restaure-ring
av de starrbevuxna stränderna,
så att utrymmet för boplatser
minskar. I dag är viken som
ligger i anslutning till Amsbergsvägen, perfekt som häckningsmiljö för vitfågeln!
En restaureringsplan för dammen, bör planeras tillsammans
med de närboende.
För övrigt, kan man säga att
fågellivet är ”komplett” kring
dammen. Här finns ett stort
antal tättingar som trivs i den
lummiga lövskogen som passeras. Härm-, ärt-, törn-, trädgårdssångare, samt svarthätta,
är några av de välsjungande
arterna som finns här och hörs i
maj och juni. Rosenfinken är
ovanligare, men hörs från några
ställen i buskagen runt Önsbacksdammen.
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Den tätortsnära vandringsleden
Slingan runt Önsbacksdammen bör
grusas så att cyklar, barnvagnar
och rullstolar tar sig fram.
På något ställe passeras ett odlingsröse som är ett fornminne. Det är
mycket viktigt att man inte avlägsnar dessa kulturhistoriska märken!
Förslagsvis låter man stenen ligga
kvar på backen och gör en träramp
som byggs över stenarna, som
därmed kan exponeras för besökarna. Förståelsen för markens
historia är värdefull, för att kunna
tolka terrängen som den ser ut
idag!
Runt dammen för det också skapas
naturinformation, som berättar om
de kulturhistoriska- och naturvärden som finns just här.
Man passerar snart ett hygge i
söder och upptäcker genast att det
finns anmärkningsvärt mycket
rönnsly på hygget. Detta kan bli en
unik miljö, ifall rönnen tillåts växa
och bli en dominerande vegetation.
Om några år kan man släppa
betesdjur på hygget och på så sätt
hävda markerna som i annat fall
blir bevuxet av barr inom några år.
Alla typer av trastar samt sidensvans och stenknäck, föredrar de
fruktbärande buskarna och kommer att bli attraktioner på
vandringen!
Här finns också solitära aspar och
sälgar som lockar bl.a. olika
hackpettsarter.
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Under inventeringspasset kom
vi i kontakt med samtliga
tänkbara lövskogshackspettar i
detta område. Såväl spillkråka
som gröngöling, större hackspett och den mindre, avslöjade
sin närvaro i maj!
Gråspetten kommer också hit
ifall man skapar en offentlig
vinterfågelmatning på hygget
intill dammen.
Således är det bara den tretåiga
hackspetten som saknas för
besökarna i området. Den finns
på
andra
ställen
längs
”Vattnets väg till Gruvan”.
Grusbanken som bron över
dammen vilar på, är en kulturhistoriskt
värdefull
mark.
Denna utredning föreslår i alla
fall att den steniga terrängen
korrigeras, så att det går att
passera även med rullstol och
barnvagn via bron. Orsaken till
detta är att bron kan ses som en
mycket vital genväg som ger
flera alternativa möjligheter att
välja väg i området.
Bron behålls intakt för att inte
försämra möjligheterna för
båtar att ta sig igenom sundet.
Däremot föreslås en ramp i
marknivå på den nordvästra
sidan av bron. Denna skall
utformas som en klaffbro, som
är lätt att hissa upp för den som
vill passera med båt.
I fall man föredrar en vandring
mot Puttbo, via Nedre Glamsarvet, är det lämpligt att ta
ängen
som
sluttar
mot
dammen, i anspråk, för att göra
för
de
en
ser-pentinväg
rullstolsburna!
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Falu Gruva – Harmsarvet
Vi startar vår vandring från
gruvområdet intill Stora Stöten.
I Gruvriset, väster om schaktet
finns det fina lokala bilvägar och
G/C-vägar som tar oss upp till
Harmsarvet.
Denna delsträcka hyser endast
triviala naturvärden och skogen
som finns mellan vandringsleden
och
industriområdet,
borde
gallras, så att man känner en
bättre närhet till Gruvan under
vandringen längs vattnets väg till
den samma.
Sannolikt låter sig detta inte
realiseras, eftersom den vackra
byn Krondiket, ligger på andra
sida vägen och sannolikt ser skogen som ett naturligt insynsskydd
mot Gruvan. Däremot bör det
riktiga ”krondiket”, lyftas fram
och visa denna del av ”vattnets
väg till Gruvan”!
Gång- och cykelvägen som finns
här, tar oss vidare upp till den
Gamla gruvdammen.
Detta är en strategisk, pedagogisk
och vacker entré till Gruvvandringen!
Det behöver skapas flera påfarter
eller entréer till projektområdet.
Önsbacken är en, vid Puttbo bör
det ytterligare anläggas en port
till ”Vattnets väg till Gruvan”.
På dessa ställen ser man till att
det finns P-platser, översiktliga
informationstavlor samt övrig
information som underlättar för
besöket.
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De ”triviala” naturvärden som
antytts tidigare, är egentligen
intressanta. Detta är ett skogsområdet som hyser många
fågelarter typ, trastar och
sångare.
På en vandring under vår- och
sommartid, kan man komma i
kontakt med såväl kol-, björk-,
tal- och rödvingetrast, samt de
olika sångfåglarna svarthätta,
trädgårds-, löv-, ärt-, grön- och
härmsångare!
Detta är således en fin ljudkuliss under starten på vandringen till skogs.
Skyltar bör sättas upp i
terrängen, som berättar om de
fåglar och djur som kan siktas
här. Floran väntar vi med tills
bättre tillfälle för dem ges!
Vid utfarten från Krondiket,
blir vägen asfalterad och trafikerad av motorfordon. Därför
väljer vi att vika av från den
stora vägen och svänger av ner i
skogen, där det finns gott om
stigar
som
passerar
det
kulturhistoriska dräneringssystemet. Drottning Margarethas
dike, för fortfarande vatten mot
Gruvan. Det kommer från den
Gamla
Bergsdammen
och
Krondiksdammen.
Vattenvolymen
strömmande
vatten är beroende av nederbördsförhållandena, men diket
blir nästan aldrig torrlagt och
vattnets porlande, bidrar också
till en stämningsfull ljudkuliss!
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Stigarna längs Drottning Margaretas dike är väldigt fina.
Naturupplevelserna just här, är
inte så anmärkningsvärda.
Stämningen är också ”urban”,
eftersom man hör trafiken från
Amsbergsvägen härifrån.
Det vore ett lyft för markerna i
området, ifall, det skulle kunna
arrangeras ett skogsbete just
här. Historiskt sett, har det
sannolikt varit betesmarker på
denna sluttning mot gruvområdet. Av den anledningen ökar ju
också värdet på ett skogsbete.
Får, skulle väl vara det bästa
alternativet, i och med att detta
är ett tätbebyggt område och
risken förstörning och lukt, skall
elimineras.
Trummorna som leder vattnet
under stigen, måste repareras.
En brokonstruktion skulle vara
att föredra, eftersom det ökar
känslan av vatten när man passerar!
Huruvida det finns öring och
annan strömvattenlevnade fisk i
detta bäcksystem är oklart.
Sannolikt är detta vattendrag
för påverkat av människan för
fiskförekomst, men en inventering bör definitivt göras.
Drottning Margarethas dike
passerar stugorna vid Gamla
Berget och här kan man verkligen säga att vandringsleden går
längs ”Vattnets väg till Gruvan”.
Håll span på dammen vid Gamla
Berget! Här bukar det ligga
simänder i vattnet.
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Gamla Bergsdammen är lite för
steril och tätortsnära våtmark,
för att den skall vara en god
fågelsjö. Tidigare hade byn ett
friluftsbad här. Det skulle sitta
fint om det skulle kunna
återupptas. Förutom vid Stålmyran vid Puttbo, är detta enda
möjliga stället för en vandrare
att svalka av sig, på vandringen
runt
området.
Uppströms
denna damm, ligger Krondiket
som
också
ingår
i
vattensystemet. Vid Krondiket,
finns det till skillnad från
Gamla Bergsdammen, lite bättre med fågel. På en vandring i
början av juni 2011, sjöng det
såväl storspov, som enkelbeckasin och morkulla här.
Det finns en ”genväg” genom
skogen till Harmsarvet. Den
passerar också gamla kulturarv, men är idag väldigt ogästvänlig i och med att marken är
försumpad.
Antingen åtgärdar man detta,
eller så väljer man bilvägen in
till byn. Båda alternativen är
bra och känslan av vandringen,
förstörs inte heller om man
väljer det ”bredare” alternativet.
Det man missar om man inte
väljer ”Kulturstigen” är det
spännande mötet mellan olika
vattendrag som finns i skogen
innan man kommer fram till
Harmsarvet. Skogen i sig utgör
också en spännande miljö.
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Det är denna utsikt som inte
någon får missa!
Detta är utfarten från byn. Ner
i backen ligger Gamla Bergsdammen och ser lockande ut.
Nerifrån dammen är utsikten
mot Harmsarvets vackra och
pittoreska by också uppseendeväckande och det går väl att
göra två alternativa dragningar
av vandringsleden!
När man närmar sig byn, blir
man varse de grova ekar som
växer i hagmarken runt Naturskolan. Det är viktigt att den
högstammiga skogen bevaras
här, så att känslan av att det
finns en åldrig hagmark finns
kvar.
Väljer man att vandra på ”Kulturslingan”, ser påfarten till
Harmsarvsvägen ut så här. Det
pågår ett skogsbete i den
planterade granskogen innanför stängslet. Sannolikt skulle
landskapet gynnas av att ett
röjningsarbete genomförs där
det täta undertryckta granbeståndet tas bort. Aspen, sälgen
och den andra ”ädlare” lövträden skulle därmed kunna få
exponeras i stället för granen.
Hagarna i Harmsarvet betas av
de djur som finns på Naturskolan. Detta är otroligt vackra
marker som hyser ett komplett
fågelliv med tanke på miljön.
Göktyta och gröngöling, sjöng
här under en försommarvandring 2011. Fåren och kossorna
utgör också attraktioner som
måste bevaras.
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Harmsarvet är en pärla. Den
gamla bebyggelsen i byn, omgärdas av uppvuxen skog, bl.a.
med ädellövinslag. Stenmurar
och gamla trästaket omgärdar
tomterna och byvägarna är
trånga och kurviga.
Tyvärr känns området för
privat, för att vandringsleden
skulle kunna dras mellan
stugorna. Vi får nöja oss med
genomfarten som också är pittoresk. Här finns allehanda
trädgårdsfåglar som också hörs
från vandringsleden. Tack vare
att det finns barrskog runt
Harmsarvet, finns alla mesarna
här. Talgoxe, tofs-, blå-, stjärt-,
svartmes samt tall- och entita.
Naturskolan håller till i byn.
Hit kommer i stort sett alla
skolorna i Falun för att ha
naturstudier i fält. Skolan har
också hand om de kreatur som
betar hagmarken runt by. Det
är som regel gamla lantraser
som hålls här. Rödkulla,
Linderödsgris, Hedemorahöns
och Gutefår etc.
Det är av stor vikt också för
Gruvvandringsprojektet,
att
den nedläggningshotade naturskolan får bli kvar!
Storstadsbarnen måste få möjlighet att lära känna sin omgivning och hur ett gammaldags
lantarbete går till. Det är en
lycka att passera på bilvägen
intill skolan och titta på de
lugnt betade kossorna.
Naturskolan har hjälp av ett
kommunalt AME-projekt, som
hjälper till med stängsling mm.
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Genom byn Harmsarvet finns det goda
vandringsmöjligheter.
När man passerat Naturskolan löper
en stig tvärs igenom byn mot Önsbacken.
Harmsarvet är ett mycket populärt
besöksmål för allmänheten.
Det vore bra om denna slinga skulle
kunna tillrättaläggas för alla. D.v.s. att
stigen vore framkomlig för barnvagn
och rullstol.
Stenblock och djupa hjulspår finns i
vägen. En stenmjölsfraktion skulle
göra stigen mer välkomnande!
Den gärdesgård som kantar vandringsleden berättar att man befinner sig i en
särskild by.
Ängsfloran i Harmsarvet är trivial. Det
är de gamla ekarna och andra högvuxna ädellövträd, som är unika i området.
Vi närmar oss landsvägen till Amsberg. Här finns det bra utrymmen för
att parkera bilen, för vidare vandring,
antingen mot gruvan, eller förbi Önsbacksdammen till Puttbo.
Här måste det också sättas upp portalskyltar, liksom vid övriga entréer!
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Övriga naturresurser.
Kolonilotterna i Kårarvet är också en
miljö som är spännande för besökaren. Här finns det allmänna bänkar
som kan vila trötta ben. Kaffet sitter
fint här. Dofterna från odlingarna,
kryddar också tillvaron.
Ett samarbete med föreningen, är på
sin plats tack vare vandringslederna,
men också för en ev. restaurering av
dammen.

Önsbacksdammen
Denna våtmark är en fantastisk potential för projektet.
Det finns förutsättningar för ett stort antal fågelarter i dammen.
Skrattmåsen finns ju redan här och har vållat ett stort rabalder för de närboende.
Det blir en pedagogisk fråga att förklara värdet av ”vitfågeln” och det finns möjligheter
att decimera populationen.
Ett restaureringsförslag kommer sannolikt att upprättas för Önsbacksdammen, med
syfte att förstärka dess värde som fågelsjö, samt också förbättra de estetiska värdena.
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Naturskolan i Harmsarvet.
Denna utredning har redan nämnt värdet av kommunens naturskola för projektet.
”Vattnets väg till Gruvan”, kan också integreras med Naturskulan i så motto att
eleverna också väljer hela det beskrivna området, även Källslätten och Kråkmyran, som
sin ”skolsal”.
En restaurerad Önsbacksdammen, skulle också kunna vara ett fantastiskt och
pedagogiskt område för eleverna!
I så fall ställs det där, i samband med restaureringen av våtmarken, i ordning platser
för fältundervisningen, dvs. bryggor för håvning av vattenlevande småkryp, gömsle för
närkontakt med sjöfåglarna, ”klassuppsättning” av bänkar, fågeltorn, samt informationsskyltar mm, mm.

Naturskolan bör dessutom ses som en potentiell
resurs för skötseln av marker inom projektet
”Vattnets väg till Gruvan”.
Vissa ytor måste vårdas. Det kan gälla utsikter,
skogsodlingar, rösen, stengärdsgårdar och stigar
etc., som skall hävdas med slåtter eller bete. Då
kan naturskolan boskap och elever vara till
nytta!
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BILAGA 1.

Översikt vandringsledsslingorna vid ”vattnets väg till
Gruvan”
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BILAGA 2.

Principbeskrivning av en ”handikappanpassad”
vandringsled
Som regel går det att göra anpassningar i terrängen som gör det bekvämt att färdas på
en tillrättalagd vandringsled. Den begränsande faktorn är oftast topografin.
En rullstolsled skall enligt de nya byggnormerna inte luta mer än 1:20. D.v.s. det får inte
vara en större stigning än 1m per 20m vägsträcka, på någon stans av leden, för att stigen
skall kunna kallas ”handikappanpassad”.
Vid ”Vattnets väg till Gruvan”, finns det inga möjligheter att följa denna norm, utan vi
får nöja oss med att kalla i stort sett alla stigarna för ”handikappvänliga”!
Stenmjöl
För att underlätta framkomligheten, bör det läggas ett ytskikt på den befintliga stigen.
Detta ytskikt skall vara stenmjöl med en fraktion av ”0 -8”, d.v.s. skall stenmjölet ha en
storlek som varierar från 0mm till 8mm. Alla andra fraktioner har visat sig vara
”obekväma”!
Har man en mindre fraktion (ex.vis ”0-6”) upplevs ytskiktet som ”grötigt” och
svårforcerat. Väljer man ex.vis ”0-14” får man en känsla av att åka ”på kullager”, vilket
också ger en otrygg känsla.
Dammet i stenmjölet binder ihop de större partiklarna och efter en regnskur blir ”08:an” perfekt för besökare!
Dessutom är det enkelt att korrigera denna stig, genom att med en manuell järnkratta,
jämna till ytan. Stenmjölet måste dock, som regel kompletteras på några ställen, någon
gång per år, så att en bra kvalitet på stigen kan bevaras! Detta är också en enkel
procedur, ifall man har tillgång till en mindre, 4-hjulig MC med påhängskärra.
Det finns olika färger av stenmjöl (vilket är en restprodukt vid bergkross). Den grå
varianten (graniturberg) är vanligast, men i det aktuella området kan det vara mer
tilltalande att skaffa den röda nyansen, som mer harmonierar med rådande skogstyp!
På ett ställe föreslås en stigdragning över en fornminnesförklarad slaggvarp. Där
föreslås att slaggen mals ner till stenmjölsfraktion, som passar i landskapet!
Underarbete
Arbetet utför bäst, ifall man använder en lite grävare som gör en ”anvisning i
terrängen”, dvs. schaktar ett spår (ca 1,20m brett), till ett djup av ca 10cm. I spåret
läggs sedan stenmjölet!
Vissa partier i terrängen är blötare och kan kräva ett underlag av bärlager (”0-36”). I
värsta fall kan också bergkross (>75mm) komma ifråga. Fiberduk används, där det
finns risk att stenmjölet ”försvinner i backen”.
I det aktuella området, krävs det nästan uteslutande, byggnation av det enklare slaget,
dvs. stenmjöl direkt på backen.
På följande sida illustreras principen av tillvägagångssättet vid anläggning av en stig:
Nedanstående bilderna visar hur det såg ut vi anläggandet, samt 3mån senare!
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Beställ och planera noga!
Små maskiner är gångbara när
man gör en stig i terrängen.
Vissa riktlinjer bör följas, för
att göra en så kostnadseffektiv
led som möjligt.
Skopans bredd är förslagsvis 1,
2m i bredd. Då kan maskinen
göra hela vägbredden i ett
skoptag. Var 50: e meter bör
det anläggas en mötesplats, så
att 2 rullstolar kan mötas. Vid
några av mötesplatserna ställer
man också ut bänkar för
pustande fotvandrare.
Eftersom det kan uppstå logistiska problem under arbetet
med stigen, är det mycket
viktigt att man försöker
deponera stenmjöl och annat
byggmaterial, så smart som
möjligt, för att eliminera fraktkostnaderna. Ett tips är således
att planera frakterna väldigt
noga!
Ju mindre schaktdjup, desto
mindre massor behöver fraktas
ut! Förslagsvis skall inte fåran
överstiga 10cm djup.
Under anläggningsarbetet är
det också lämpligt att deponera
stenmjöl på några ställen längs
stigen, när man ändå har
lastmaskin på plats. Gruset kan
senare användas för enklare
reparationer av leden.
För att vara så kostnadseffektiv
som möjligt, rekommenderas
att man använder 1 mindre
grävare, 1 mindre frontlastare
samt beställer grus efterhand.
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BILAGA 3.

Principer för skogsbruket!

STORA/Bergvik är den största markägaren inom projektet. De har ju redan tidigare ett
visst ”moraliskt” ansvar för ”Vattnets väg till Gruvan”, eftersom de har det historiska
perspektivet i gruvverksamheten.
Redan idag finns det en god dialog mellan skogsbolaget och projektet, som sannolikt
kommer att innebära ett gott skogsbruk, med hänsyn till projektet.
Denna utrednings synpunkter om skogsbruket, kan sammanfattas i följande punkter:
• Undvik körskador i terrängen i allmänhet och på vandringsleder och
kulturminnen i synnerhet
• Spara alla potentiella sumpskogar
• Spara överårig gran och tall och låt dem ligga när de fallit
• Spara all asp, rönn, sälg och ”ädellöv” i området
• Välj ett ”modifierat” skogsbruk i de områden som har ambition att skapa en
vildmarkskänsla
• Röjning och gallring intill kulturminnesmärken bör ske enligt projektets
anvisningar
• Varje upptagning av hygge, skall medföra uppsättning av ”slaguggleholk” och
”rovfågelsplattform”
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BILAGA 4.

Beskrivning av fortsatta möjligheter
Falu kommun
Kommunen blir en given samarbetspartner i det framtida arbetet för att hålla liv i de
vandringsleder som tillskapas. Arbetsmarknadsenheten skulle vara en lämplig institution för underhåll och skötsel.
Turistiskt kan kommunen också dra nytta av projektets arbete.
Med nya vandringsleder skapas också goda förutsättningar för en bättre folkhälsa!
Naturskolan
Falu har en etablerad och väl fungerande Naturskola som bör beredas möjligheter att
bli inblandad i skötsel av marker, men också som ”mjukvara” i det programutbud, exkursioner och guidningar, som erbjuds skolungdomar och allmänhet.
Falu Fågelklubb
Föreningen har stora kunskaper om det ornitologiska innehållet i markerna i Falun.
Det bör tillsammans med fågelklubben genomföras organiserade och återkommande
fågelexkursioner i detta spännande område.
Skidklubben
Närheten till spårcentralen vid Stångtjärn och skidspåret till Borlänge, medför att
området är högintressant för skidklubben. Kanske tar projektet hjälp av medlemmarna
i skidklubben när det blir dags att röja stigar och vandringsleder.
Mykologisk förening
Området kring ”Vattnets väg till Gruvan” är mycket intressant ur svampsynpunkt. Här
finns såväl populära matsvampar som vedlevande svampar, viktiga ur naturvårdssynpunkt.
Svampexkursioner bör vara årligen återkommande i programmet!
Dalarnas Botaniska sällskap
Intresset för floran är stort. Områdets olika karaktärer kan ytterligare öka de botaniska
utforskningarna i markerna. Här finns en riklig förekomst av de växter som trivs i
kulturlandskapet. Skogen är näringsfattig och skapar förutsättningar för mindre
krävande arter.
Liksom för svamparna, bör det, varje år, arrangeras botaniska vandringar i området.
Friluftsfrämjandet
Vandringslederna kommer att bli en tillgång för Friluftsfrämjandet. Endast några
kilometer från Centrum kan man uppleva vildmark!
Övernattningar i naturen och annan friluftsmetodik, är lämpliga aktiviteter här.
Kanske kan man installera ett bra område i terrängen som är bra för föreningen?
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Naturturismentreprenörer
I fall vi lyckas locka exotiska hackspettar och ugglor till området, kan detta bli ett
mycket lämpligt exkursionsmål för såväl långväga naturturister som närboende. Redan
nu är kulturhistorian i området mycket attraktiv.
Utan att förgripa sig på naturen, hoppas man att de som vill satsa på naturturism, låter
fantasin flöda och utveckla näringen!
Källslättenföreningen
Detta är en synnerlige livaktig och naturvårdsnyttig förening som har omnämnts flera
gånger i denna utredning. Den kunskap och ambition som genomsyrar organisationen,
bör också få ett stort utrymme i den framtida utvecklingen av projektet!
Markägarna
Fastighetsägarna är mycket värdefulla aktörer i framtiden.
Beroende av besöksfrekvensen kommer de att påverkas av projektet och bör ingå i det
forum som skall förvalta det arbete som läggs ner i området.
För många kan detta vara en inkomstkälla eller upplevelse som berikar bosättningen.
Skogsbruket
Det är av en avgörande betydelse att ett gott samarbete bedrivs med de aktiva skogsbruket i markerna. Skogen är ju kuliss till alla vandringsleder i området.
Rätt brukad kommer skogen att få ökade värden ur såväl estetisk som naturvårdssynpunkt!
Reflexioner om skogsbruket anges i ett särskilt kapitel i utredningen.

Gruvvandringen i Åhl
Många av gårdarna som beskrivs i området, har haft brukare som härstammat från
grannsocknen. Såväl bergsmän som jordbrukare från Insjön har i alla tider haft kontakt med Falun och forvägen mot nordväst strax innan Källslätten vittnar om detta.
Det vore väl på sin plats att detta månghundraåriga utbyte mellan Falun och Åhl
fortsätter. Gruvvandringen är en etablerad hembygdsföreningsaktivitet i Insjön. Ett
samarbete skulle kunna vara fruktsamt!

Bytesbrev från 1288
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BILAGA 5.

Sociala arrangemang

Takförsedda bänkar är uppskattade av besökare. De kan placeras på mer ”civiliserade”
marker. I skogen bör det vara stockar och stubbar som gäller som sittplatser.

Det är värdefullt med hygienutrymmen i terrängen.
Utedass bör placeras på flera strategiska ställen längs
vandringslederna.
Vid Limsjön finns det ett gammalt traditionellt utedass
vars funktion byggde på en latrintunna. Oupphörlig
tillsyn innebar att vi ersatte den med en
handikappanpassad förmultningsanläggning (som tack
vare urinseparation) i stort sett är underhållsfri
Förut kostnaden för överbyggnaden trä (ca 5 000: -),
kostar ”toadelen” ca 20 000: -.
Anläggningen till vänster i bilden, är luktfri och töms
vid normalt bruk, ungefär vart 5 – 10:e år!
45

BILAGA 6.

Skyltning/vägvisning

Denna skylt är tillverkad i tunnplåt och kan utformas med symboler. Färgen smälter väl
in i terrängen och är mer uppskattad än de traditionella träskyltarna där den sätts upp.

Även lokal information kan lämnas på plåtskylt
(här ombeds besökaren att vara aktsam mot mosipporna!)
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BILAGA 7.

Naturinformation

Här följer ett förslag till information som kan sättas upp på lämpliga ställen i naturen.
I texten på sida 47 – 66, föreslås främst fågellivet som finns i området, bli exponerat:
Fågelvandringarna
• Hackspettsslingan
• Ugglevandringen
• Hönsfågelstigen
Runt Limsjön i Leksand, finns det informationstavlor som berättar om vad som finns längs
vandringsleden.
På stående A-3-ark kan man berätta om vad som
finns längs vandringsleden som går genom
”Vattnets väg till Gruvan”.
På några ställen bör man arrangera rastplatser
med bänkar, så att besökarna i lugn och ro kan
spana efter hackspettar, ugglor och hönsfåglar.
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Förslag till teman för anslagstavlor/information i
terrängen
Det aktuella området har vissa kvalitéer som bör exponeras på plats.
Sannolikheten att fåglarna häckar där skyltarna är placerade, är så klart svår att
bedöma. Däremot är biotoperna signifikanta för de särskilda arterna som beskriv.
För florans del är det ju enklare att på plats beskriva bestånden.
Mitt förslag är att man gör naturinformation ute i markerna, som också kan vara
temporär. Ändras förutsättningarna för beskrivna arter på platsen, dvs. blir det
förändringar i markerna typ skogsavverkning, kan man ju alltid ta bort
informationstavlan.
Det är därför viktigt att försöka tillverka enkla och billiga informationstavlor, så att de
inte måste vara kvar av ekonomiska skäl!
Utgångspunkten för naturinformation längs ”Vattnets väg till Gruvan” är de
förutsättningar som finns i dag.
Mycket av naturinformationen skall integreras med den kulturhistoriska informationen,
dvs. placeras på samma tavlor.
Däremot är det värdefullt att längs vandringslederna, beskriva olika arter som har goda
förutsättningar på specifika platser
Det är lämpligt att satsa på särskilda teman:
• Ugglor
• Hackspettar
• Hönsfåglar
• Mesar
• Trastar
• Floran i skogsmiljö
• Floran i odlingslandskapet
• Kulturväxter kring gårdarna
Sannolikt måste det utformas en layout som passar projektet i sin helhet.
Väljer man att färgsätta en ram runt nedanstående förslag, är det lämpligt att välja
samma gröna färg som finns på vägvisaren i plåt på sid. 43 (ifall man använder detta
utförande!).
Nedan lämnas förslag till 3 prioriterade teman; Hackspettar, ugglor och hönsfåglar:
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Foto: Bogdan Persson

Tretåig hackspett
Den tretåiga hackspetten har faktiskt bara tre tår! Två tår är riktade fram en tå bakåt.
Denna hackspett är omisskännlig med sin ”lortiga” uppenbarelse. Den ser ut om den dragits
genom någon skorsten, med sin gråaktiga fjäderskrud.
Den tretåiga, har endast ett längsgående vitt streck, till skillnad från den större hackspetten,
som har två rejäla ”blaffor” på var sida vingarna.
Den tretåiga hackspetten saknar också all antydning till rött i sin fjäderdräkt. Hanen är den
enda som har en gul hjässa, vilket också skiljer den tretåiga från de övriga hackspettsarterna.
Lätet är ett mer försynt ”tjöckande” än det läte som den större släktinger avger.
Trumningen är lik spillkråkans och kan upplevas lika grov som dennes, men trumningen avtar
mycket tidigare än spillkråkans (1,5sek jfr 3sek!).
I denna gransumpskog finns den tretåiga hackspetten. Under våren är det lätt att komma denna
oskygga fågel mycket nära. Under övriga säsongen kanske man får nöja sig med att titta på de
märkliga ringformationer som finns främst på murkna, granstammar.

Det är kännetecknet på att hackspetten varit här för födosök
49

Foto: Bogdan Persson

Större hackspett
Alla känner till den större hackspetten. Den finns i stort sett i alla naturtyper. Vanlig i
såväl barr- som lövskog. Det är en jordbruksfågel och framför allt en trädgårdsfågel!
Fågelarten är en allätare. På vintern, när det saknas insekter och dess larver, slår den
sig gärna ner på talgen vid fågelbordet. Under den kalla årstiden, ger den sig också på
att söka frön i tallens och granens kottar. Dessa kottar kilas fast i någon springa i
trädstammen eller på elstolpen. Detta kallas för en ”smedja”. På marken under stolpen
kan det vara alldeles täkt av kottefjäll som rensats bort.
Den större hackspettens trumning går det inte att ta miste på. Dess trummande är mer
än hälften så långt som de andras. Ca ½ sek varar denna trumvirvel!
Alla hackspettsarter, i synnerhet den större hackspetten är lättinventerade under
häckningssäsongen. Det hörs ett mycket högljutt väsen från bohålan, från ungarna som
tigger efter mat.
Hanen har en röd fläck på hjässan. Den saknar honan. Ungarna har under ett par
veckor en helt röd hjässa och kan då förväxlas med den vitryggiga. Den senare saknar
dock den karamellröda undergumpen, utan är i stället mattrosa.
50

Foto: Staffan Müller

Vitryggig hackspett
Den vitryggiga hackspetten finns för närvarande med en handfull par i landet!
Således finns det just nu, nästan ingen chans att få se fågelarten i detta område.
Tidigare var arten inte så ovanlig som idag. Den fanns i samtliga Dalakommuner, så
sent som på 1960-talet. Orsaken till försvinnandet var sannolikt främst att vi sanerade
hela landet från ”skräpskogar”. Tack och lov upphörde på 1970-talet, det statsbidrag
som utgick till alla markägare som ville ta bort lövskog och murkna trädstammar från
sina skiften. Men då var det för sent. I början av detta sekel klassades vitryggen som
utrotad och försvunnen ur svens fågelfauna!
Det pågår ett projekt för att reintroducera den vitryggiga hackspetten i landet. Nordens
Ark på västkusten, håller på med avelsarbetet och i dag föds det ett tjogtal ungar från
de burlevande avelsparen. Dessa ungar planteras ut och det är det resultatet vi ser idag,
med de få par som lyckats hävda revir.
För oss i Dalarna är det en grannlaga uppgift att skydda så mycket lövskog som möjligt
för att bereda väg för kommande vitryggsinvasioner (som sker med jämna mellanrum)
från Baltikum. Minst 20m3 död ved i ett > 100ha lövskogsskifte är det som krävs!
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Foto: Kent – Ove Hvass

Mindre hackspett
Den mindre hackspetten är den minsta av våra spettar. Den är ungefär stor som en talgoxe! Det
är en är en lövskogens fågel som gärna födosöker i döda stubbar i alkärr och björkdungar.
Den stora nischen för den mindre, är träd som fortfarande lever men innehåller döda grenar.
Det är därför den gillar trädgårdens natur. Ett frukträd som är skadat, har en tendens att få
dött grenverk vilket blir en mycket värdefull födosöksmiljö. Tyvärr är det likaledes en tendens
att fastighetsägare idogt rensar bort dessa grenar från trädet!
Det får bli en uppmaning till alla hackspettsälskare: Strunta i ”städmanin”, tänk på de
insektsätande fåglarna!
För att hjälpa denna vackra fågelart under vinterhalvåret, är det på sin plats att sätta ut talg vid
fågelbordet i trädgården. Det kan ju också kompensera för vår välstädade trädgårdsanläggning!
Har Du tur så dyker denna fågel upp och visar sig vara en väldigt oskygg art.
Den mindre hackspetten ser nästa ut som den vitryggiga. Det är många som rapporterat fel. Den
vitryggiga hackspetten har nästan 5 ggr större kroppsvolym!
Lätet är snarlikt gråspettens och framför allt göktytans. ”Ki - ki – ki” är dess läte och låter
mindre ”gnälligt” än tytans.
När Du vandrar på den här ”hackspettsslingan”, skall Du höra upp när Du närmar dig
hagmarken och alkärren. Där finns det störa möjligheter att komma i kontakt med den mindre
hackspetten!
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Foto: Kent-Ove Hvass

Gröngöling
Förr i tiden var gröngölingen mer vanlig än den är i dag. Nordgränsen för denna vackra
hackspettart är Falubygden. I Siljansområdet strax norr om Falun, finns det kanske
endast en handfull par som häckar. Här är den mer vanlig.
Orsaken till gröngölingens försvinnande är kanske det föränderliga jordbrukslandskapet. Tidigare fanns det betande mjölkdjur på nästan alla bondgårdar. I dag är de
lätträknade. Gröngölingen är den extrema hagmarksfågeln. Trots att det är en
hackspett, så lägger den minst lika mycket tid på att hoppa runt på marken, som den
vistas på stammar och i trädkronorna. Sannolikt var den vanligare tidigare tack vare
den koskit som fanns i betesmarkerna. De torkande exkrementerna, är perfekta tillhåll
för allehanda skalbaggar som lägger sina ägg i dyngan. Här hittar gröngölingen de
larver som retar aptiten. Här kan man finna gröngöling i den trädbevuxna hagmarken.
Det är en ganska högljudd fågelart som framför allt under vår och sommar låter oss
höra det välkända ”kly-kly-kly”. Under vintern drar gröngölingen ner till Mälardalen.
53

Foto: Magnus Ullman

Gråspett
Gråspetten står högst upp på den önskelista som flertalet av våra sydsvenska eller
kontinental gäster som är fågelskådare, vill se när de kommer till Dalarna.
För fyrtio år sedan fanns det ingen häckande gråspett i vårt län. I dag är det en relativt
vanlig fågelart på våra exkursioner. Våra gråspettar kommer från den ryska och
finnländska taigan och har tack vare det moderna skogsbruket, fattat tycke för Sverige!
I dag försöker skogsbruket spara så mycket asp som möjligt vid en avverkning.
Samtidigt har Skogsstyrelsen utgett rekommendationer att ställa högstubbar(som klipps
av på 3-4m höjd), på de hyggen som avverkas.
Denna strukturella (det görs över hela landet) rekommendation, innebär att gråspetten
har fått nya livsmöjligheter i vårt land.
Gråspetten häckar som regel i en grov av som står fritt på ett öppet hygge. Aspens ved
är relativt mjuk och därmed lyckas fåglarna att hacka ut sitt bohål just i aspen.
Aspen är också det träd, som tillsammans med sälgen är det mest gynnsamma för vedlevande insekter. I ”runda slängar”, kan man säga att asp/sälg härbärgera 100ggr mer
insekter är de övriga trädslagen!
Det är kanske dags att fridlysa asp och sälg, för den biologiska mångfaldens skull!
Gråspetten rapporteras från fler hundra trädgårdar i Dalarna, varje år. Det är ju en
omisskännlig fågelart (eftersom gröngöling flyttar söder ut). Fågeln gillar späck, talg
och talbollar vid våra fågelbord.
Det känns tryggt att inte alla fågelarter minskar i landet. Gråspetten är en av vinnarna,
som vi måste vara rädda om, eftersom den sprider så mycket glädje!
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Foto: Per Lindberg

Spillkråka
Spillkråkan är den mest högljudda av alla hackspettar. Trumningen kan höras på flera
kilometers håll och ”klyandet ”och jamandet likaledes!
De näraliggande hyggena ingår i spillkråkans revir som är väldigt stort, jämfört med
andra hackspettsarter. 25km2 är ganska normalt!
Liksom de andra, är detta en fågel som söker larver och baggar i främst död ved.
Spillkråkan är stor som en kråka och således mer än dubbelt så stor som den näst
största hackspetten, gröngölingen.
Denna, den jämt svartfärgade hackspetten är en exotisk fågel för många av de skådare
som kommer från kontinenten. I England finns den ex.vis inte. En handfull par i
Skottland är vad som erbjuds fågelvännerna på de Brittiska öarna.
Det finns många skrönor om hackspettarna, framför allt gröngölingen och spillkråkan.
De var i gamla tider, symboler för olycka, ofred och oväder!
I dag vet vi bättre och kan här njuta av den spännande och vackra fågeln!
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Foto: Bogdan Persson

Göktyta
Göktytan är en udda figur i hackspettssläktet.
Den har tårna formade som de övriga arterna (förutom den tretåiga), men gör ex.vis
inte sitt bo på egen hand, dvs. att den inte hackar ut sitt bo själv, utan väljer att häcka i
andra hackspettsarters gamla bohål alt. en holk som är uppsatt i rätt miljö.
Dessutom väljer göktytan att inte sitta lodrätt på stammarna (vilket de andra hackspettarna gör), utan beter sig som en ”vanlig” fågel, dvs. sitter vågrätt på grenarna.
Göktytan är en hagmarksfågel, men gillar också hyggen, där den kan hitta sin
favoritföda, nämligen myrägg och larver!
Den moderna skogsproduktionen, har sannolikt gynnat göktytan, som liksom
gråspetten, gillar att det lämnas högstubbar kvar på hyggena. I rotsystemet på de
lämnade döda träden, lägger i stort sett ”per automatik” hästmyrorna sina ägg, vilka
senare blir larver och föda till tytan.
Göktytan är stor som en gulsparv och brun och gråspräcklig på ryggsidan. Det innebär
att den smälter väl in i det omgivande grenverket.
Namnet är onomatopoetiskt, dvs. är hämtat från hur göktytan låter. ”Ty-ty-ty-ty”, en
räcka med 12 – 18 jämrande toner (ca 4/sek) är den typiska sången.
Det är nästan enbart under maj månad som man har en sportslig chans att komma i
kontakt med göktytan. Det är då den sjunger och lever under de övriga delar av året,
väldigt diskret.
Redan i augusti lämnar de flesta göktytorna Sverige, för vintervistelse i tropiska Afrika.
Det skiljer den också från de övriga hackspettsarterna, vilka är stannfåglar.
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Foto: Katarina Paunovic

Hornuggla
Hornugglan gillar att jaga i öppen terräng. På skogshyggena har den hos oss,
konkurrens av slaguggla och lappuggla och blir hänvisad till det öppna
odlingslandskapet. Den har lärt sig att jaga åker- och vattensork på vidsträckta fält och
i glesa hagmarker samt kring slättbygdens våtmarker.
Fågelns vingar är konstruerade så att duntäcket, undanröjer alla ljud av vingslagen.
Hornugglan använder lika mycket hörseln som ögonen som sinnen under jakten.
Som regel bor den inte i holkar, utan föredrar ett gammalt risbo som är beläget på en
åkerholme eller i skogskanten och är beläget några meter upp i trädet.
Hornugglan är en mycket timid och tystlåten rovfågel. Lätet, en enkelt ”hoande” hörs
bara på ett 50-tal meter.
Här har vi satt upp en plattform som kan vara ett ”stimuli” för ett tornfalksbo, men
också kan locka hornugglan till häckning!
I skymningsljuset kan man se hornugglan jaga, lågt och ljudlöst över fälten. Det är en
relativt ljus och långvingad uggla som till skillnad från sina släktingar saknar all
aggressivitet.
Ha tålamod här. Sitt i kvällsljuset och spana ut över odlingsmarken. Har Du tur kanske
ugglan dyker upp!
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Foto: Bogdan Persson

Jorduggla
En av de mest sällsynta ugglearterna i Dalarna är Jordugglan.
Den håller främst till på norra Sveriges myrmarker och återfinns med en handfull par i
länet.
Under goda sorkår, kan den uppehålla sig i marker liknande denna!
Stora öppna våtmarker i skogslandskapet är favorithabitat. En myrarnas fågel!
Till skillnad från de övriga ugglorna som finns i våra trakter, häckar jordugglan helst
på marken. Därför kan vi inte locka med en uggleholk, utan hoppas på att den
attraheras av myrens vattensorkar!
Jordugglans läte är ett lokomotivlikt ”pustande” som avslöjar fågelarten. Den får som
regel fler ungar än de övriga ugglearterna. Kanske beror det på att det rytms fler ägg
och ungar i en bobale på marken än i fågelholken. Uppåt ett 10-tal ungar är inte
ovanligt!
Jordugglans närmaste släkting är Hornugglan. Beteendena på de båda arterna är också
ganska identiska. Jordugglan jagar liksom sin släkting i ”nästan dagsljus” och kommer
förhoppningsvis att dyka upp även på denna myr i framtiden.
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Foto: Magnus Ullman

Hökuggla
Hökugglan är en typiskt norrländsk uggleart. Normal häckar den i fjällbjörkskogen upp
i norr och syns bara i våra trakter, när fjällämmelstammen kraschat där uppe.
1984 – 1986 var det extrema gnagarår i Dalarna. Då förökade sig bl.a. skogslämmeln i
en rasande takt i Dalarna.
De åren hade vi i Dalarna en invasion av främst lappuggla och även hökuggla.
I detta område häckade arten senast några år efter millenniumskiftet.
Arten föredrar helst s.k. skorstenstubbar som boträd (den ligger och ruvar i toppen på
torrakorna) och avslöjar sig då relativt enkelt!
Eftersom dessa skorstenstubbar blir alltmer sällsynta, får vi hjälpa till med ugglans
boplatsval, med att sätta upp holkar!
Med lite tur, kanske vi under nästa stora sorkår, kommer att ha hökugglan som
häckande fågel, i denna holk på detta hygge!
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Foto: Sören Stenberg

Pärlugglan
Detta ”skogens Troll” var tidigare den mest allmänna ugglearten i Dalarna. På
uggleexkursionerna för några decennier sedan, kunde man höra ett 10-tal olika individer, sitta
och ”po-po-po-poa” i sina revir i den stjärnklara marsnatten. I dag får man vara tacksam om
man ens får höra en pärluggla på samma utflykt.
Pärlugglan är liksom de övriga ugglorna i den svenska faunan, helt beroende av gnagartillgången. Under goda sorkår, blir det mycket ungar, under dåliga år, häckar de inte alls!
Någon har studerat pärlugglans häckningsstrategi och funnit att det kan ligga mellan ett och
elva ägg i holken, beroende på den aktuella gnagartillgången!
Orsaken till pärlugglans tillbakagång, kan sannolikt förklaras med att den moderna skogen inte
motsvarar ugglans krav på mossrik (mossorna gillas av skogslämmel och sork) undervegetation.
Dessutom finns det inte lika mycket lämpliga boträd, grova stammar med hackspettshål, som
det gjorde tidigare.
I detta område finns det några få pärlugglepar kvar.
Ungarna hoppar ur sitt boträd eller holk redan innan de är flygfärdiga. Med lite tur kan man se
dem sitta ”tripp-trapp-trull” på en gren och tigga mat i slutet av maj månad!
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Foto: Staffan Müller

Lappugglan, ”den stora grå”!
1984 var det ett särdeles rikt gnagarår i våra trakter. Då kunde man upptäcka bl.a.
skogslämmel på väldigt många ställen. Lämmeln finns i våra Mellansvenska
skogsbygder och beter sig ”invasionsartat” med jämna mellanrum. Fjällämmeln är ju
bekant och många vandrare kan berätta om massinvasion och många möten med
gnagaren under fjällturen.
Skogslämmeln som finns här har inte samma ”cykliska” uppträdande som sin släkting
från norr, men som sagt 1984 var det ett gott skogslämmelår.
Under den tiden invaderades också Dalarna av Lappugglan, som kom från norr och
sökte i brist på lappländska gnagare, nya jaktmarker söderut!
”Den stora grå” blev kvar hos oss!
Lappugglan hade hittat en nisch i Dalarna och lärde sig att det fanns gott om vattensork
och andra gnagare i de gräsmarker som uppstod på hyggena efter en avverkning.
Sedan 1980-talet finns det några par häckande Lappugglor även i Falubygden.
Detta hygge skulle kunna vara en bra plats för Lappugglan och vi har satt upp en
häckningsplattform för den ovanliga fågelarten just här!
Vi får ha tålamod och hålla tummarna för att den attraheras av vår inbjudan!
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Sparvuggla

Sparvugglan är vår minsta uggla. Den
är stor som en domherre och är trots
sin storlek lika aggressiv som sina större släktingar, slaguggla och hökuggla.
Ibland får man ducka för en attack ifall
man närmar sig dess ungar.
Liksom för andra ugglor, är smågnagare sparvugglans favoritföda, men i
fall det inte finns sorkar och möss,
duger en småfågel lika bra. Sparvugglan är en otroligt skicklig fågeljägare och plockar med lätthet en mes,
rödhake eller en annan småfågel som
den under jakten kan överraska och
angripa ljudlöst.
En småfågel som blivit varse en
jagande sparvuggla, kan däremot med
lätthet hantera attacken. Då är det
snarare bytet som högljutt angriper sin
fiende och ugglan drar vidare.
Foto: Bogdan Persson

Detta kan man ta fäste på vid sin ugglespaning. Ifall man hör varnande småfåglar, ex.vis
tofsmes i den täta storskogen, så är det en stor chans att det finns en sparvuggla i
närheten.
Då är det bara att följa ljudet och kanske får man se en sparvuggla i toppen av en gran
som blir angripen av sina bytesdjur.
Den gamla granskogen här, är sparvugglans hemmamarker.
Holken är speciellt byggd för sparvugglan. Ingångshålet är 5cm och helst skall det vara
tjocka väggar i holken. En ”tunnel” på 5cm, in till redet, passar utmärkt för
Sparvugglan!
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Foto: Katarina Paunovic

Berguven i Gruvan
Sveriges mest kända Berguv finns i Falu Gruva!
Falu Fågelklubb har en åretruntbevakning, med webbkamera på just detta par, som
årligen häckar i Stora Stöten.
Vill Du inte störa ugglan ”in live”, kan Du gå in på Falu Fågelklubbs hemsida!
Berguven är vår tyngsta uggla. Storleken är som lappugglans, men vikten är nästa den
dubbla.
Det finns många ”uvberg” i landet, som man hittar på den topografiska kartan.
Namnen härstammar som regel från historiska berguvshäckningar. Tyvärr är många
tidigare kända boplatser övergivna och under mitten av 1900-talet försvann Berguven
nästa helt ifrån landet!
Flera projekt startades runt om i Sverige, med syftet att åter etablera uven i den svenska
fågelfaunan. Nu finns den med mänsklig hjälp åter på ett tryggt antal platser i landet,
bl.a. i Falun.
Berguven gör en stor nytta som viltvårdare. Favoritbyten är stora råttor och kråkfåglar,
som vi människor har svårare att förlika oss med.
Startar Du din uggleexkursion här och ”hänger in” berguven, kan Du fortsätta ut på
vandringsleden som ingår i projektet ”Vattnets Väg till Gruvan”. Längs ”Ugglestigen”
som är markerad på översiktskartan här intill, har Du under vissa delar av året,
möjlighet att komma i kontakt med de andra ugglearterna som finns i området!
Lycka till!
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Kattuggla
Kattugglan är ingen vildmarksuggla!
Den kan hittas i trädgårdar och parker nära mänskliga boningar.
Många har säkert kommit i kontakt med kattugglan vid ex.vis kyrkogårdar eller
parker, där det som regel finns grova träd med håligheter som är boplats för just
kattugglan.
Kattugglan har ett ”svajande” hoande som hörs under vårvinterkvällarna, med har
också ett ”jamande” läte som kan höras året runt.
Kattugglan är en sydlig art och återfinns i Dalarna, bar upp till Orsatrakten. Detta är
att jämföra med den närmaste släktingen, Slagugglan, som har sin sydgräns i vårt
område.
Det är därför som Siljansbygden och Falutrakten är särskilt intressant ur
”ugglesynpunkt”!
I detta område lappar kattugglans revir och slagugglans, över varandra och vi kan
komma i kontakt med båda arterna.
I fall man sätter upp uggleholkar så kan man säkrast göra en kattuggleholk, med lite
mindre ingångshål (ca 10cm), jfr med slagugglan (>15cm), i den mån man vill prioritera
kattugglans närvaro!
Stanna till och lyssna, så kanske Du hör kattugglans ropande!
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Foto: Magnus Ullman

Slaguggla
Slagugglan är en exklusiv fågelart som attraherar många fågelskådare.
I Dalarna har den sitt ”epicentrum” och ersätts söderut av sin släkting Kattugglan.
Slagugglan är som det låter, en attackerande rovfågel.
Ungarna hoppar ur sitt bo, ett par veckor innan de kan flyga. Ofta sitter de på stubbar
eller stenar och tigger mat av sina föräldrar.
Då skall man passa sig för att komma för när ungarna!
Föräldrarna har total koll på sin avkomma och drar sig inte för att attackera den som
stör ”husfriden”. Detta gäller för såväl människor som räv och mård.
När ungarna kan försvara sig själva, så infinner sig lugnet igen och aggressiviteten
försvinner.
Detta gäller också när slagugglan ruvar. Då kan man utan vidare plocka ut honan som
ligger på äggen och utan vidare protester ringmärka henne och stoppa tillbaka henne i
holken!
Detta hygge är en lämplig biotop för Slagugglan.
Här finns det sorkar och möss som kan försörja familjen.
Holken som sitter ute på hygget är gjord så att den passar för slagugglan.
Sätt dig på stubben, avvakta och kolla om den är bebodd!
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Foto: Bogdan Persson

Järpe
Järpen är en ganska klen flygare.
Det bästa sättet att komma i kontakt med fågeln här, är att sitta still vid ett bäckdrag i
gransumpskogen.
Järpen gillar ”risiga” miljöer och trivs annars som allra bäst i igenväxande
skogsåkermarker med tät undervegetation. Eftersom det finns ganska mycket av denna
naturtyp just i detta område har järpen blivit ganska vanlig här.
Den högfrekventa visslingen avslöjar flocken som kan komma mycket nära ifall man är
försiktig.
Veckan i månadsskiftet maj/juni, kallas för ”kycklingveckan”. Då är det väldigt
avgörande hur vädret är, ifall det skall bli någon föryngring i flocken. De första dagarna
är kycklingarna helt beroende av insekter som föda. Är det kall och regn, finns det inget
för den att äta och kycklingarna dukar tveklöst under.
Hittar Du någon skogsodling med ”undertryckt” smågran längs vandringen, kan det
vara lämpligt att stanna till, ta en kaffepaus och lyssna efter järpen!

66

Foto: Per Lindberg

Orre
Orren hörs vida omkring, under kalla mars och aprilmornar.
Oftast sitter den i en björktopp på något hygge och spelar i sitt revir.
När det är dags för hönorna att anlända till spelplatsen i slutet av april, flyger den ner
på marken och fortsätter sitt spel där tillsammans med de andra tupparna i området.
Det kan bli verkliga slagsmål mellan tupparna, som tack vare sin extas glömmer bort
sina fiender. Då blir det en enkel match för duvhöken att förse sig med ett skrovmål på
spelplatsen.
Hönorna samlas under spelets gång och väljer då den tupp som de tycker är mest
lämplig för att bli den som skall befrukta hönornas ägg.
En hane kan ha minst ett dussin honor omkring sig och vill absolut inte dela med sig av
sitt harem.
Vi får hoppas att de tuppar som blir utan, kommer igen nästa år med lite vackrare
fjädrar och lite mer energi under orrspelet!
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Foto: Per Lindberg

Tjäder
Tjädern är en tung fågel. Det hörs när man överraskar den i skogen och skrämmer den
på vingar. Många gånger får man hjärtat i halsgropen och pulsen höjs.
Precis som de andra skogshönsen är Tjädern en dålig flygare. Det är därför såväl orren
som tjädern och järpen kan sägas vara stationära fåglar i sitt hemområde. De har sällan
eller aldrig ett flyttbeteende, utan stannar kvar i sin hemmaskog, även fast vintern är
bister.
Tjädern äter helst tallbarr och då förstår ju var och en att den inte behöver dra söderut,
förr att hitta mat på vintern.
Tjäderspelet pågår i april månad och mycket spektakulärt.
Den kluckar och sisar och slår med sina vingar mot de andra tupparna.
Precis om för orren, är det ofta ett fåtal av hanarna som tillåts para sig med honorna.
Tjäderjakten på spelplatsen är förbjudet sen flera decennier.
Det finns många sägner om denna typ av tjäderjakt och man kan förstå att det var en
speciell känsla för jägaren att smyga sig på de exalterade hanarna under speltiden.
Det var nog många gånger tjäderstek på matbordet i forna dagar. Den blev ju ett extra
välkommet tillskott till födan, när visthusboden var tomt fram på vårkanten!
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BILAGA 8.

Kulturarvet
Det finns talrika spår av ett unikt kulturarv i det område som berörs av projektet.
Det är av störst vikt att de ”installationer” som fortfarande finns kvar i markerna,
kommer allmänheten till del:
• Odlingsrösen
• Stenmurar
• Gärdesgårdar
• Fästigar
• Forvägar
• Buffersvägar
• Kolbottnar
• Bergsmansgårdar
• Torp
• Kojor
• Husgrunder
• Ängslador
• Källor
• Diken
• Dammar
• Vallar
• Åkrar
• Tegar
• Ängar
• Slaggvarpar
• Hyttplatser
• Etc.
Tanken är att även dessa sevärdheter skall presenteras liksom faunan och floran.
Det finns en god kunskap om de kulturhistoriska värdena kring Gruvan i vänföreningen och lämnas i denna utredning där hädan.
Varje plats i landskapet som innehåller dessa spektakulära minnesmärken, bör åskådliggöras så att varje besökare kan finna det sammanhang som finns i naturen, samt få
förståelse för varför naturen ser ut som den gör och innehåller det specifika liv som hör
Bergslagen till.
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BILAGA 9.

Källslätten – ett kulturlandskap
Efter kanske 400 års hävd, lämnade den sista bofasta bonden Källslätten på 1950-talet.
Trots 1960-talets igenplantering och rivning av uthusen, är känslan av ett besök på
Källslätten mycket positiv och skapar fantasier om hur det var förr i tiden.
Vårdträdet Lönnen (som enligt sägen planterades av drottning Kristina!), finns
fortfarande kvar och ser väl egentligen ut som den beskrevs av Carl von Linné, när han
gjort ett besök på gården.
Denna positiva känsla under besöket kan vi tacka de till synes aningslösa men dock
framsynta ungdomarna i Tunabygdens Fältbiologer, som på 1960-talet tog upp en dialog
med markägaren, Bergslaget, för att restaurera den historiska odlingsbygden.
Källslättenföreningen har sitt ursprung i Fältbiologerna och är de som brukar gården
idag, genom utarrenderade beten, slåttergillen och skördefester.
Mer fakta om Källslätten finns att läsa i boken om ”Källslätten ett kulturlandskap”,
som gavs ut 2007.
Vandringen till Källslätten är ganska lång och påfrestande. Därför kan det vara på sin
plats att parkera bilen vid Koltorget, för att tjäna den tid som man helst lägger i
ängarna och hagmarken. Från parkeringsplatsen är det inte långt in till den öppning i
storskogen som kallas Källslätten.
Källslätten ligger till sin helhet, ovan högsta kustlinjen. Således kan man inte förvänta
sig påverkan av kalk och näringsämnen från havets botten. Därför är Källslätten ett
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lågbonitetsområde och har dåliga förutsättningar som odlingsmark. Tack vare den
diabas och grönsten som finns i urberget, har ändå kalkföreningar och närsalter vittrat
ur urberget och skapar skapliga förutsättningar för vegetationen i området.
Under en intervju med Sören Nyström, en av dem som har byggt upp
Källslättenföreningen, ombads han att nämna några blomster som kan sägas vara
typiska för odlingslandskapet här.
Tibast
Skogsvicker
Vårärt
Nässelsnärja
Låsbräken
Tvåblad
Underviol
Prästkrage
Fältgentiana
Guckusko
Kattfot
Daggkåpa

71

Ängsblommor i Källslätten
(Bilderna är hämtade ur Dalarnas Flora)

Tibast

Skogsvicker
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Vårärt

Nässelsnärja

Låsbräken
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Tvåblad

Underviol

Guckusko
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Prästkrage

Fältgentiana
Daggkåpa
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Kattfot

BILAGA 10.

Skogens växter
Floran i skogslandskapet skiljer sig avsevärt från den som finns i det hävdade
landskapet vid ex.vis Källslätten.
Beskuggningen och konkurrensen från träd och buskar, innebär att de växter som trivs i
skogslandskapet får en annan artsammansättning. Till skogens växter hör ju också så
klart även hyggesfloran. Den ljusälskande Rallarrosen är ett sådant exempel, medan
Linnean, kan hävda sig även under täta granar.
Sören Nyström fick även i uppgift att namnge några typiska skogsblommor som finns
kring ”Vattnets väg till Gruvan”;
Linnéa
Rallarros
Skogskovall
Fjälltimotej
Hässlebrodd
Blåsippa
Pors
Skvattram
Skogsklocka
Linnéa
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Rallarros

Fjälltimotej
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Skogskovall

Hässlebrodd

Blåsippa

Skvattram
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Pors

Skogsklocka
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BILAGA 11.

Ängssvampar
(Bilderna är hämtade ur Skogsriskan)
Utöver den vackra blomsterbuketten, finns det rara svampar i ängsmarken.
I boken om Källslätten, beskrivs många av de ”doldisar” som kan vara svåra att
upptäcka för en amatör. Ängssvamparna kräver tålamod och metodiskt arbete för att
kunna upptäckas i den ogödslade och oplöjda grässvålen.
Namnen på dessa svampar lockar också till nyfikenhet. Vad sägs om ”noppingar,
fingersvampar,
jordtungor,
lervaxingar,
knölfotingar
och
narrmusseroner.
Ängsvaxskivlingarna är också värda sitt egna kapitel också för sin fägrings skull. De är
som regel mycket färgglada. Scharlakansvaxskivlingen finns fortfarande kvar i
Källslätten och lyser med sin lejongula hatt på besökaren.

Scharlakansvaxskivling
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Jordtunga
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BILAGA 12.

Gårdarna kring Vattnets Väg till Gruvan
Det finns många spår av mänsklig bebyggelse i området som omfattar Vattnets väg till
Gruvan.
Källslätten ingår i detta projekt och övriga hemman finns längs de planerade stigarna
alt. nära, vid sidan om.
Bosättningarna i området var antingen baserade på fäboddrift, skogsbruk eller
järnhantering.
Mat behövdes ju alltid, skogen gav timmer, kol och gärdgårdsvirke. Den relativt goda
förekomsten av myrmalm, gav också sysselsättning och utkomst för några. Sedermera
etablerades också några mer moderna hyttor läggs vattnets väg till Gruvan.
Gemensamt för dem alla, tycks vara att kampen om äganderätten och förvaltningen, var
en hård och dynamisk process. Detta innebar många personskiften på gårdarna, allt
eftersom överheten bestämde om vem som skulle ha vad.
Tack vare sparade skattelängder och övriga dokument som beskrev Bergsmännens
agerande i bygden, samt kyrkböcker och äldre bydokumentation, finns det fortfarande
kvar en historia som kan ge en inblick i hur det var att leva i området i forna tider.
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Den äldsta dokumentationen för det aktuella området, finns beskriven i skrifter från
1300-talet, som omnämner fäbodarna i Tuna socken (vilket var tillhörigheten!).
Det tidigaste belagda fäbodbruket rör en historia om en Peder Helsing som brukade
markerna kring Djuptjärn och använde markerna som skogsbete och fäboddrift hela
vägen tills Åhl’s socken tog vid. Detta var i slutet av 1400-talet.
Första gången Källslätten omnämns i skrift är 1569. Sannolikt har gården existerat
redan tidigare, men då under ett annat namn.
Genom århundraden har sedan Källslättens historia varit ganska väl dokumenterad
tack vare de mantalslängder som beskrivit dem som varit bofasta och brukat jorden
här.
Den sista jordbrukaren som köper gården är Anders Matsson. Året är 1925.
Till slut köper Bergslaget hela fastigheten och 1954 river man uthusen och planterar
skog på marken.
1966, startar Tunabygdens Fältbiologer en kampanj som syftar till att rekonstruera
jordbruksmarkerna på Källslätten.
Detta arbete pågår fortfarande och 1981, bildades Källslättenföreningen, som gav lite
mer tyngd åt de insatser som utförs på hemmanet. I stort sett samma ansikten som de
”fjuniga” fältbiologerna, men lite grövre nu och med mer pondus!
Varje år sedan 1960-talet pågår markvård genom bete och slåtter. Ett fantastiskt arbete,
med en stor själ och synbart resultat!
Källslätten är förenat med en stor portion av skrönor och sägner. Det vore intressant att
få någon forskare som belade eller dementerade några av de historier som är kopplade
till myterna.
Förutom för Källslätten finns det goda anteckningar om följande hemman i området:
Timmeråsen, Rotbo, Järbaggbo, Björkarsbo, Säljebo, Nybo, Skrikbo, Porsmyran,
Långarsbo, Stensjöbo, Nils Hans fäbod, Krusbo, Hemmingsbo och Puttbo.

Källa: ”Gårdarna kring Källslätten” (Källslättenföreningen 2005)
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BILAGA 13

Översikt vandringslederna
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