
Reservatet omfattar cirka 790 hektar. Skogsmarken dominerar men i de södra delarna 
finns också småskaligt jordbruk och odlingsmark. Lugnet har ett nätverk av markerade 
spår och leder – vandringsstigar, ridleder, cykelleder, motions- och skidspår samt en 
skoterled. Reservatet ligger alldeles bredvid Lugnets sport- och fritidsanläggning. 

Syftet med reservatet är att skapa goda förutsättningar för friluftsliv och tävlings-
verksamhet, och att bevara den fina landskapsbilden.

Välkommen till Lugnets naturreservat

  Tänk på följande inom    
  reservatet:

• Du får inte skada växtligheten eller geologiska  
naturföremål. 

• Du får bara använda motorfordon på upplåtna  
vägar. 

• Vintertid får du bara köra snöskoter på  
markerad skoterled. 

• Motorfordon ska parkeras på anvisade platser. 
• Det är bara tillåtet att rida på markerade 

ridleder. 

• Du får bara elda på anvisade platser. 
• Du får inte gå i preparerade skidspår. 

• Visa hänsyn, hälften av marken är privat.    
• Hundar ska hållas kopplade året om. 

Allemansrätten gäller inom området, precis som 
i all annan natur i Sverige. Det innebär att man 
är fri att röra sig var man vill i naturen och att 
det är tillåtet att plocka blommor, bär eller mat-
svampar för eget bruk. Men det innebär också 
en skyldighet att vara rädd om naturen – att inte 
störa och inte förstöra. Tack för att du städar 
efter dig och tar med dig ditt skräp hem.

Reservatet storlek: 790 hektar

Markägare: Delar av reservatet är privatägt, och 
delar ägs av Falu kommun

Förvaltare: Falu kommun

Skyltens produktionsår: 2019

Mer information:
Ansvarig förvaltare kan nås via Falu kommuns 
kontaktcenter.
Telefon: 023-830 00 
E-post: kontaktcenter@falun.se

§
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BÅDE NATUR OCH KULTUR
Egentligen är Lugnets Naturreservat en alldeles vanlig bit svensk 
natur, kanske när den är som vackrast. Största höjdskillnaden är 
165 meter. Skogslandskapet är växlande. På höjderna dominerar 
tallskogen medan granen och lövträden växer på sluttningarna 
och runt jordbruksmarkerna.

Särskilt mycket vatten finns det inte, men några bäckar, ett antal 
dammar, en del myrmark och några vattenfyllda gruvhål kan 
man hitta.

Odlingslandskapet (se de gulgröna fälten på kartan) är typiskt 
för Kopparbergslagen. Bönder har genom århundradena brutit 
sten och odlat upp jorden. Du kan se flera odlingsrösen och 
stenmurar som ligger kvar som bevis på deras möda.

För att kulturlandskapet inte ska försvinna bedrivs aktiv 
landskapsvård. Tack vare slåtter, röjning och betesdjur har det 
öppna, ljusa landskapet restaurerats och bevarats.

LEDER OCH MOTIONSSPÅR
Reservatet innehåller vandringsleder, ridleder, cykelleder, 
motionsspår och kompisleder - där ryttare och gående samsas 
på lika villkor. Det kan ibland upplevas som rörigt och 
svårorienterat. Men möjligheterna att hitta rätt underlag för 
olika aktiviteter är stora. Här lyfter vi fram de viktigaste lederna. 
Bli inte förvånad om du hittar fler stigar i verkligheten än de 
som finns på kartan.

VANDRINGSLEDER
Stigarna är oftast naturliga vandringsstigar och kan bitvis vara 
ganska branta. Över bäckar och blöta områden finns spänger av 
trä utlagda. Följ orange markering. 

Jungfrubergsstigen – 5 km 
I huvudsak naturstig. Växlande svårighetsgrad. Startar 
gemensamt med Bergsstigen. Utsikt över norra Falun från  
TV-tornet. 

Utmed Jungfrubergets sida kan du se flera strandlinjer som visar 
spår efter markens höjning ur havet (Ancylussjön) för cirka 9000 
år sedan.

Stugstigen – 4 km
Naturstig och motionsspår. Går till Sjulsarvsstugan. 
Passerar centrala spårområdet och går genom det öppna 
kulturlandskapet. Sammanfaller med Bergsstigen på vägen 
tillbaka. Brant. 

Bergsstigen – 12 km
I huvudsak naturstig. Följer längs med hela naturreservatets 
utkant. Passerar flera utsikter, Högsta punkten, Lärkstugan och 
gör en avstickare till Kolarkojan. 

KOMPISLEDER
Kompislederna är avsedda för de som rider och de som tar 
sig fram till fots. De går främst på Jungfrubergets gamla 
motionsspår, och erbjuder hög framkomlighet i kombination 
med fina naturupplevelser. Utöver kompislederna finns en ridled 
som kopplar ihop kompislederna med  Sjulsarvet. Denna går 
främst på naturstig. 

MOTIONSSPÅR
Med utgångspunkt från Lugnets spårcentral finns motionsspår i 
längderna, 3.3, 5, 7, 10 och 15 km. Dessa prepareras för längdskidåkning 
vintertid. Mer information finns vid Lugnets spårcentral, bredvid 
campingens reception.

CYKELLEDER
På Lugnet finns fyra cross country-leder i varierad svårighet, från den 
lättcyklade prova-på-leden Berguven till den riktigt utmanande Lugnets 
svarta. Förutom dessa finns även möjlighet till utförscykling i olika 
svårighetsgrad kring hopptornen, samt ett antal teknikbanor. Mer 
information om Lugnets cykelleder samt information om spårkort finns 
vid Lugnets spårcentral.  
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Alla barn och vuxna som gillar att 
åka pulka känner till Åsbobacken. 
Den är härligt lång, fri från 
biltrafik och ger alldeles lagom 
mycket ”kill i magen”. Det finns 
grillplatser och vindskydd, så här 
kan man stanna en hel dag om 
man vill. På våren är det roligt 
att leka bredvid den lilla bäcken. 
Sommartid blommar det så fint i 
backen och på ängen nedanför.

Lugnets naturreservat har flera 
fina utsiktspunkter. Om du följer 
Bergsstigen kommer du till Högsta 
punkten, som ligger 305 meter över 
havet. Här finns en slogbod med 
grillplats och utblick mot Sundborn 
och sjön Toftan.

När du kommit halvvägs på Stugstigen kommer du fram 
till Sjulsarvsstugan. Den är vinterbonad och här finns 
både el, vatten och torrdass. Bara utsikten är värd ett 
besök.

Stugan är från slutet av 1993 och ligger i en 
dunge av tolv gamla lärkträd. Det formligen 
sprutar upp nya små trädplantor runtomkring. 
Särskilt vackert är det på våren när barren 
är ljusgröna och på hösten när de övergår 
i klargult. Stugan har isolerat tak och golv, 
vedkamin och torrdass. Utomhus finns grill, 
bord och bänkar.

Här kan man göra upp eld både 
ute och inne. Kolarkojan är 
byggd av material hämtat från 
platsen.

Här väntar en storslagen utblick 
över sjön Varpan. Slogbod, 
ved och grillmöjligheter finns 
på platsen som nås både 
via Bergsstigen och de mer 
tillgängliga kompislederna. Om 
du har med barnvagn går det 
utmärkt att ta med den längs 
kompisleden om du parkerar vid 
Entré Urfjällsgruvan.

Efter en brant stigning finns här en 
slogbod där du kan slå dig ner för en 
liten stunds vila innan du fortsätter 
din vandring.
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