
Välkommen till Heråmaden  We live in an age of human-produced sounds, but quiet 

and peaceful pockets in the modern landscape still exist. In 

Heråmaden’s nature reserve and the neighbouring Tresticklan na-

tional park you can walk for hundreds of kilometres without hea-

ring anything other than the wind and your own footsteps.

Of course this is not to say that the area is completely silent, the 

birds have a lot to say for themselves at certain times. You can 

hear calling cranes, gurgling black grouse, drumming black wood-

peckers, cheeping wood sandpipers and whistling golden plovers.

Heråmaden’s nature reserve can be roughly divided into three lar-

ge areas. There are bogs in the south, pine trees on solid ground 

and poor fens along the river Heråälven. 

Welcome!
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NATURRESERVAT

§  FÖRESKRIFTER
Inom resevatet är det förbjudet att...
…framföra motordrivet fordon, med 

undantag för uttransport av fällt vilt. 
Markskador skall undvikas.

…störa djurlivet till exempel genom att 
klättra i boträd eller medvetet uppe-
hålla sig nära boplats. 

…fälla eller på annat sätt skada levan-
de och döda träd och buskar.

§  REGULATIONS
Within the reserve it is forbidden to…
...drive motor vehicles on the land, except 

when removing killed game. Care should 
be taken not to damage the ground.

…disturb animal life, for example by climb-
ing nesting trees or knowingly going near 
animal habitats. 

…fell or otherwise damage living or dead 
trees and bushes.

LÄNSSTYRELSEN

Vi lever i en tid av människoproducerade ljud. 
Tystnaden är numera ett sällsynt tillstånd.

Men det finns fortfarande tysta och stillsamma 
luckor i det moderna landskapet.

I Heråmadens naturreservat kan du vandra i mil 
utan att höra annat än vinden, fåglarna och dina 
egna fotsteg.

Det där med mil kan tyckas vara en överdrift. Så stort är 
inte Heråmadens naturreservat. Det är visserligen sant, 
men Heråmaden är granne med Tresticklans nationalpark. 
Naturreservatet och nationalparken bildar tillsammans ett 
mycket stort område. Alltihop präglat av vidder och tyst-
nad.

Knarrandet i sommarnatten
Det är naturligtvis inte helt tyst i området. Fåglarna har pe-
riodvis mycket att säga. Här kan du få höra ropande tranor, 
bubblande orrar, trummande spillkråkor, fnittrande grönbe-
nor och visslande ljungpipare.

Den kanske märkligaste fågelrösten hör sommarnatten till. 
När mörkret sänker sig börjar ett dovt, knarrande läte rulla 
ut från de magra tallskogarna. Knarrandet kan pågå i tim-
mar.

Det är nattskärran som spelar. Nattskärran producerar fak-
tiskt ytterligare ett märkligt ljud. Hanen kan nämligen flyga 
runt och klatscha med vingarna i natten.

Mosse, tallar och fattigkärr
Heråmadens naturreservat rymmer givetvis en mängd 
olika miljöer, men området kan grovt sammanfattas i tre 
stora rum. Vi har mossen i söder, tallarna på fastmarken 
och fattigkärren längs Heråälven.

Begreppet fattigkärr är ganska talande. Fattig betyder fat-
tig på mineraler, och mineralbristen gör livet svårt eller 
omöjligt för många växter. Men några trivs i fattigdomen. 
Exempelvis flaskstarr, trådstarr och kärrsilja.

fick sedan torka i ladorna. När markerna bar, alltså under 
vintern, hämtades höet hem till djuren.

Slåtterladorna är numera borta. Ja, nästan. Du kan fortfa-
rande se timmerväggarna av två gamla lador i myrkanten.

Raststuga vid Bastedalen
Vandringsleden i reservatet ansluter till vandringslederna i 
Tresticklans nationalpark och vidare in i Norge. Det gamla 

torpet Bastedalen ska i fortsättningen fungera som 
raststuga för vandrare. 

Med naturreservatet Heråmaden vill vi bland annat 
bevara ett stort och opåverkat naturområde med 
värdefulla vattenmiljöer, myrkomplex, skogar och kant-
zoner. Vi vill också säkerställa ett av länets tystaste 
områden. Naturreservatet är 468 hektar stort.

Välkommen!
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Här är du!
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Ett västsvenskt Norrland
Heråmaden är faktiskt ett stycke Norrland i Västra 
Götaland. Det vittnar inte minst dvärgbjörken 
om. Dvärgbjörken är egentligen en typisk fjäll-
växt.

Två av våra stora rovdjur har också 
vägarna förbi om vintern. Det krävs 
givetvis en rejäl portion tur, men du 
kan faktiskt få se kungsörnen kretsa 
mot en blekblå himmel. Du kan 
också möta vargens imponerande 
tassavtryck i snön.

Lador och myrslåtter
Idag är Heråmaden närmast en ödemark. Annat 
var det under 1800-talet, när torp och stugor låg 
utspridda över markerna. Skogsbruk, odlingar och 
bete höll landskapet öppet, och längs Heråälven 
stod slåtterladorna på rad. 

Slåtterlador? Jo, här var myrslåtter vanligt långt in 
på 1900-talet. Människorna slog kärr och myrar för 
att få vinterfoder till boskapen. Gräset och växterna 
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