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Rövarna vid Rövarberget 
 

Bengt Oldhammer, Orsa 

 
Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll 

klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra 

Mora kommun. Det är idag en mytomspunnen plats (intill Jämtån vid 

Jamtmotåsen), där det sägs att folk träffades redan på 1600-talet. 

Många historier finns om hur de sista rövarna togs av daga. De både 

steglades och halshöggs. En sköts ihjäl med den första bössan som kom 

till ”Härdal” (mer utförligt se Oldhammer 1988). 1963 kom en roman 

av lagman Anders Torgils i Mora. Den handlar om en ung man som flyr 

till Rövarbergsgrottan under 1700-talet. En riktig rövarhistoria med 

spänning och psykologi. 

 

Rövarberget 1989-1994 

I min stora anteckningsbok (A4 där jag renskrivit fältanteckningarna) 

sitter ett svartvit fotografi från en av mina många exkursioner under 

1980-talet. En ung Håkan Alfredsson, nyligen nerflyttad till Mora från 

ekologilinjen vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk, kokar kaffe 

medan röken driver upp bland träden. I bakgrunden ligger några 

granlågor. 

Minnet av denna exkursion bland tusentals andra är starkt. Precis 

där vi skulle utforska nytt väglöst land vrålade en skogsmaskin som 

högg upp en väggata in i sydöstra delen av Rövarbergsområdet. Skog 

av reservatsklass. 

Jag slår upp lilla fältanteckningsboken i fickformat och hittar infor-

mationen under datumet 31 juli 1989. Bläddrar fram en sida och läser: 

skogsmaskin har kört in i Kråkbergskärret och huggit upp en väggata. 

Toppobjektet som alla sa skulle sparas helt intakt (idag Bergvik Skog 

AB-mark). På nästa sida: Urskogen vid Manlokarna i Älvdalen borta. 

Friställt duvhöksbo!! (Älvdalens besparingsskog). Grymma tider… 

Men nu skulle det handla om Rövarberget. Efter vår utflykt 1989 

tryckte vi genast på larmknappen. Det resulterade i en exkursion till 

Rövarberget med kommunen och markägarna. Varglav (som är riklig 

där) förevisades som exempel på en hotad art varvid en markägare ytt-

rade ”vad ska vi med den till”. Hur som helst tog Mora kommun initia-

tiv till en naturskogsinventering med mig som inventerare. Hans 
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Ljungkvist på Skogsvårdsstyrelsen (idag heter det Skogsstyrelsen) i 

Falun plockade fram områden ur ÖSI och från bolagen. 38 områden 

fick han ihop (otroligt magert resultat kan man tycka så här i efterhand). 

En rapport publicerades (Oldhammer 1994). Jämfört med dagens 

datorer, kartor, artkunskap och syn på naturskogen var det ingen 

höjdarinventering. Snåla avgränsningar, höga krav på ”urskog”, syn-

nerligen ont om inventeringstid (som vanligt) och blindhet för land-

skapet som helhet (det fanns ju så mycket skyddsvärt kvar då). Men det 

var ändå en viktig startpunkt. Områden som fanns med var Rövar-

berget, Söderberget, Alderängarna, Hemulån, Vällingsberget, Har-

tjärnsberget, Åsklitten, Finnskäggkölen (senare brutalt avverkad, trots 

att det var en av Moras finaste tallskogar, och trots tidigare skövlingar 

vid Lybergsgnupen), delar av Fux-Andersknallarna och faktiskt en bäck 

vid Grosjön samt skog vid Långhedsberg.  

Rövarberget avgränsades på ett bättre sätt i en ny inventering (Old-

hammer 2001), men även då var det knappt om inventeringstid (som 

vanligt) och kunskapen var inte helt på topp. 640 hektar avgränsades 

som skyddsvärt vid Rövarberget. 

Kontentan av denna historiska återblick är följande: Att inventera, 

dokumentera, avgränsa och publicera material om skyddsvärda områ-

den ger ofta resultat. Den arbetsmetoden är alltid av värde, även om 

vissa markägare tyvärr missbrukar informationen och lägger avverk-

ningsplaner i utpekade värdefulla objekt (vilket sker än idag, t ex i 

Vildmarksriket i södra Mora-Leksand-Vansbro). 

Till denna historiska betraktelse ska läggas att Rolf Lundvist (1997) 

beskrev området när han gjorde sin urskogsinventering i skiftet 1970-

1980. När jag pratar med honom på telefon säger han sig minnas att han 

såg en tallbit i området och att det inte var så speciellt vid Rövarberget. 

Området fick lägsta klass i urskogsrappporten (klass 3). Detta är full-

ständigt häpnadsväckande då skogen idag är en av de finaste i hela 

Mora och ej har sin like i övriga reservatet Norra Mora Vildmark. Detta 

berättar framför allt om den förändrade synen vi naturvårdare fått på 

landskapet. 

 

Rövarberget 2014 

Under november och december 2014 gjordes en serie exkursioner till 

området med nya ögon och ny kunskap. Med på exkursionerna var 

Kjell Hedmark, tidigare lärare på ekologilinjen vid Samernas 
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folkhögskola, som flyttat till Orsa. Han hade för övrigt ovan nämnda 

Håkan Alfredsson som elev på sin första kurs 1987. 

Nåväl. Vi hittade under dessa utflykter många arter (ligger i Artporta-

len) och nya skyddsvärda partier vid bland annat Sexans branter med 

diabasväggar och block i flera bäckar. Hela Tvonnet bör dessutom ingå 

i reservatet. Även marker sydost Tvonnet inne på härjedalssidan (som 

går ner i en kil här mellan Mora och Orsa) mot Sextjärnen är 

skyddsvärda. Vid Tvonnet på dalasidan är det yngre naturskog, men 

den borde införlivas då hela det nordöstligaste Mora kommun är ett 

större väglöst naturskogslandskap. Ja, faktiskt är det Mora kommuns 

sista väglösa oskyddade område! Av kartan framgår att en lämplig 

avgränsning av Rövarbergets naturskogslandskap lämpligen bör 

omfatta cirka 2400 hektar. 

Det som bland annat återstår att inventera är alla bäckstråk, varav 

många med diabas och förmodligen ganska intressant växtlighet. Nedan 

branterna vid Sexan hittade vi flera förekomster av kattfot i vanlig 

skogsmark, troligen ett delresultat av tidigare bränder i området och/ 

eller erosion längs bäckens stränder. Flera rikare myrar finns och 

anmärkningsvärt många källor (flera tiotals…) med vackra mossor och 

rikligt med lavbehängda sälgar (en del av dem redan inventerade på 

lavar av Janolof Hermanson). 

Bergsområdet är högt beläget. På en välvd myr söder om Tvonnet 

ligger en vackert utformad vattendelare där vatten avrinner åt två olika 

håll, men det hamnar ändå på samma ställe! Vattnet som rör sig ner mot 

Sexan åt väster går delvis genom kraftigt manlavs- och garnlavsbe-

hängd skog. Sexan rinner sedan intressant nog norrut till Ljusnan, och 

inte ner mot Orsasjön och Siljan via Ämån. Vattnet som vid vattendela-

ren söder om Tvonnet rör sig mot öster hamnar i Sexans källa som är 

belägen i myren omedelbar öster om Tvonnet! Den rinner till Sextjär-

nen och vidare söderut nästan till Emåsjön - men vänder norrut inte 

långt från Fiskarbodtjärn, som ligger på vattendelaren bara 2 km från 

Emåsjön. Hela Rövarbergstrakten ligger på en halvö eller udde, en 

skáidi ("landtunga mellan två älvar") på nordsamiska. Begreppet 

används i allmänhet om älvar och åar, men kan nog duga för bäckar 

också; jämför Skaite där Muddusälven mynnar i St. Lule älv. Just i det 

här fallet är det förstås lite speciellt då det rör sig om en och samma 

bäck. 
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Närmaste sluttningarna ner mot Sexan är skyddsvärda i hela sin 

längd på dalasidan, särskilt då den östra sidan. På västra sidan finns 

också fina partier liksom väster om vägen vid Blanktjärn. Norr och 

söder om den lilla Blanktjärn (precis väster om vägen) finns en 

komplicerad geologi med höjder, svackor och flera bäckar. Här är 

naturskogen intakt och måste sparas. När vi följde själva Sexan norrut 

från Blanktjärn hittades korvsjöar i myr och strandkant samt levéer med 

svämsediment. Där växte kung Karls spira och skäfte på flera ställen. 

Den 25 november besöktes trakten av Styggrubbäcken väster om 

vägen. Vi gick sex timmar i brandpräglad flerskiktad naturskog med 

gott om torrakor, död ved, brandljud, många källor med sälgar, raviner 

fina bäckar och en hel del gamla träd, dock inte lika ymnigt som vid 

Rövarberget. En nordlig storm i sen tid (kanske 10 år sedan?) hade fällt 

åtskilliga hundratals tallar över hela området. Hela denna västra del kan 

bindas ihop med Rövarberget.  

De centrala partierna av Rövarberget utgörs av klockren naturskog 

med mycket stor rikedom på gamla träd (trädåldrar och brandår se 

Oldhammer 2001). Den är synnerligen vacker i många delar med 

flerhundraåriga träd och mycket död ved i form av torrakor och lågor 

av såväl gran som tall. Mängden brandljud i levande tallar är mycket 

stor och sådant finns inte längre kvar på många platser i Dalarna. Det 

finns även spridda skurar av småtrevlig naturskog söder om 

Rövarberget, men tyvärr har sentida avverkningar fragmenterat skogen. 

De naturskogar som finns en bit ifrån Rövarberget avverkas nu med 

skogsbrukets nygamla metod – hyvelprincipen. Man har återgått till 

någon sorts modifierad 1970-talsfilosofi med jättehyggen men lämnar 

två avklippta högstubbar och tre smala tallar och säger att det är var-

samt brukande. Vips får man en miljöstämpel på alla tryckta pappers-

produkter och träprodukter i hela Europa. Den Orwellska propagandan 

firar ständigt nya triumfer. Norr om Rövarberget i Härjedalen återfinns 

på bland annat Bergviks mark några av Sveriges vidrigaste hyggen och 

ungskogar. Några liknande objekt finns också inne på Orsa finnmark. 

Det är rövare som är i farten. 
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Nästa sida: Tre meter skrovellav på en sälg som bröts av för några år 

sedan, men som fortfarande lever. Även enstaka lunglav. Ovan en av de 

sälgar vid källorna som finns på många ställen i området. Samtliga 

foton förf. 
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Ovan: Bäcken i norr från Sexan upp mot Tvonnet. 

Föregående sida: Kjell Hedmark vid märklig timmerbyggnad samt i 

middagsbestyret. 


