
avsattes 1986 som reservat för att i första
hand bevara de hävdade och regelbun-
det översvämmade fuktängarna på sjöns
västra sida.

Hur kommer jag till Gillbergasjön?
Kör E 18 till Värmlands Nysäter (ca 5 mil
väster om Karlstad) och norrut till Gill-
berga kyrka.

Gillbergasjön

Föreskrifter för allmänheten

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

• Skada vegetationen t ex genom att
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt
skada levande eller döda träd och bus-
kar, gräva upp eller plocka växter,
svampar, mossor eller lavar.

• Störa fågellivet t ex genom att från
nära håll fotografera fågelbo eller
klättra i boträd.

• Medföra hund (undantag beträffande
tillåten jakt) eller annat sällskapsdjur
som ej är kopplat.

• Framföra motordrivet fordon.

• Anordna båttävling, orienteringstäv-
ling eller träning därför.

• Tälta.

• Göra upp eld.

Naturreservatet Gillbergasjön

Andra reservat i närheten
Hösås: Ett bestånd med ask. Utsikt över
Nysäter från ett berg intill reservatet.
Stömne: Ekarnas reservat. Vackert mean-
drande å genom reservatet.
Gillertjärn: En pärla vid Långserud. Här
växer idegranen vid sin nordligaste gräns.
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Informationshäften om naturreservat i Värmlands län kan beställas från Länsstyrelsen i Värmland.
Telefon 054-19 71 00.
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Strandängar
I Gillbergadalen breder Byälven ut sig och bildar en grund sjö, Gillbergasjön.
Under mycket lång tid införlivades sjöns strandängar i jordbruket men slåttern har
under de senaste 30 åren successivt avtagit för att sedan upphöra helt. Numera
används bara den västra stranden till bete för lösgående hästar och kor.

Korna och hästarna bidrar till naturvårdsarbetet genom att dels beta ner vegetatio-
nen, dels också genom att trampa ner och luckra upp markytan vid strandkanten.
Härigenom kan fler växter etablera sig vilket i sin tur lockar andra insekter, fåglar
och djur.

Våtmarksfåglar
Gillbergsjön är skyddat som reservat för att i första hand värna om den fågelfauna
som finns i dylika grunda, vegetationsrika sjöar med hävdade stränder. I de täta
vassområdena häckar rördrom, brun kärrhök och rörhöna, medan kricka och knöl-
svan finner sina boplatser närmare vattenspeglarna. Bland vadarfåglarna märks
främst enkelbeckasin, grönbena och storspov. Häger och fiskgjuse ses ofta fiska i
området  – var och en på sitt speciella sätt.

GILLBERGASJÖN

Värmlands
Nysäter

Gråhägern smyger gärna
omkring bland Gillberga-
sjöns vassar för att försöka
få tag på fisk. Den harpune-
rar fisken med sin näbb ef-
ter att stått stilla och invän-
tat sitt byte.

Det är inte bara fisk på
hägerns meny, grodor och
fågelungar kan också utgöra
byten.

Rast- och övervintringslokal
Gillbergasjön har trots allt sitt största värde
som rast- och övervintringslokal för tusen-
tals fåglar. Inte minst får sjön stå till förfo-
gande under höst och vår. Området bedöms
till och med som internationellt viktigt tack
vare de stora mängderna rastande sångsva-
nar och krickor. De flesta år är en ränna i
Byälven isfri vilket ger sångsvanen möjlig-
het att övervintra.

Under höst- och vårflyttning ses här stora
mängder gäss, bläsänder, viggar, svart-
snäppor, rödbenor och en lång rad andra sjö-
och våtmarksfåglar.

Våtmarksflora
Floran i området är inte närmare undersökt
men i strandmaderna återfinns en hel del
växter som talar för att mångfalden är stor.
På kullen vid kyrkan växer alm, ask, hassel,
tibast, stinksyska och fingerstarr.


