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Naturreservatet bildades 1999 och är 37 hektar stort. Det har bildats för att skydda 
och bevara ett viktigt strövområde, dess växt- och djurliv, geologi, landskapsbild och 
värden för sportfiske.
Reservatet förvaltas av Borlänge kommun, gatukontoret, telefon: 0243 - 740 00. 
Hemsida: www.borlänge.se 
Markägare: Borlange kommun, Stora Kopparberg, Stora Kraft AB, Bullerforsens 
Kraft AB

Älvravinerna är en grön lunga mitt Borlänge. Här finns 
plats för rekreation och fina naturupplevelser. Längs 
älvstränderna går promenadstråket Älvrundan.

Mellan Bullerforsens kraftstation och Domnarvsbron, 
mynnar flera bäckar ut i Dalälven. Vattnet har skurit sig ner 
och bildat djupa dalgångar med branta sidor i de lösa jord-
lagren. Det är dessa raviner som givit reservatet sitt namn. 
Förr användes de älvnära markerna för slåtter och bete. 
Då var landskapet här ljusöppet och trädfritt. Idag täcks 
ravinerna av skog, mest lövträd. Vanligast är björk, asp, 
gråal och sälg. Men också ovanlligare trädslag som alm, 
lönn och den gracila mandelpilen finns här. De lummiga löv-
skogarna är också rätt miljö för många skuggtåliga växter 
och för fåglar som trivs i lövskogar.

Populärt strövområde
Älvområdet är värt att besöka året om. På våren innan 
löven har slagit ut och solljuset når marken täcks ravinerna 
av vitsippor och liljekonvalj. Då är en vandring på stigarna 
runt älvens stränder, Älvrundan, en upplevelse. Det är gott 
om rastplatser längs stigarna. Vid Gammelgården har ett 
mindre ravinområde inhägnats för betesdjur. Här har skogen 
glesats ur för att ge marken hagmarkskaraktär. Där kan man 
få en inbllick i hur älvravinerna såg ut förr. 

I reservatet är det inte tillåtet att:§
• Göra åverkan på geologiska naturföremål.
• Skada växande eller döda stående eller ikullfallna träd och buskar, ej 

heller gräva upp örter.
• Fånga eller insamla djur (med undantag för fiskar).
• Framföra motodrivet fordon i terrängen eller på vägarna i reservatet 

(På vägarna är det tillåtet att cykla).
• Tippa trädgårdsavfall eller dylikt.

Bäver
Castor fiber 

Om du rör dig tyst och har lite tur kan du få se bäver i älvvattnet. 
Den gynnas av alla lövträd som finns längs älvens stränder.

Strutbräken
Matteuccia struthiopteris

är en av älvravinernas verkliga karaktärsväxter. Stor och ståtlig 
står den i ravinernas fuktiga skugga och näringsrika jord.
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TECKENFÖRKLARING

  Tavlans plats     Järnväg     Sevärdhet    Bebyggelse 

  Reservatsgräns    Trappa     Lövskog

  Bilvägar      Parkering    Annan öppen mark    

  Stigar      Rastplats    Åkermark

Da lä l ven

wal01jak
Anteckning
Ta bort gatukontoret, räcker med borlänge kommun.

wal01jak
Anteckning
här ligger huvudparkeringen. Går det att märka ut precis söder om vägen vid gammelgården.

wal01jak
Anteckning
ta bort symbolen för bro, behöver inte märkas ut.

wal01jak
Anteckning
ny logga




