KOMMUNALT NATURRESERVAT
VÄLKOMMEN TILL MÖRTTJÄRN!
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Åkergrodor, hannarna kan utveckla blå färg under leken

Spännande kulturmiljö
En strövstig, kallad ”Doktor Sædéns runda”,
leder runt i naturreservatet på kullar och längs
bergsstup. Strövstigen är märkt med röda
skyltar med ett dubbelkors som förr användes
som symbol mot lungsjukdomen turberkulos.
Utmed Doktor Sædéns runda hittar man ett
20-tal intressanta monument, t ex Valas
storharpa (som går att spela på), Bron över
djupa bergklovet, Nålsögat, Ödmjukhetens port
och Högfjällskyrkan. Dessa minnesmärken är
från den tid då lungsjuka vårdades här på
sanatoriet, åren 1911-1960. Det finns en
detaljerad skrift ”Kroppefjälls gamla sanatorium
med doktor Sædéns runda” av Kerstin Ljungqvist.
Fråga gärna efter den i receptionen i
restauranganläggningen.
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I Mörttjärns naturreservat finns en fantastisk,
trolsk natur med rik växtlighet och en mycket
spännande kulturmiljö. Mörttjärn har ett rikt grodliv
och kanske finns här fortfarande någon av de
mytomspunna jättekarpar som planterades in på
1920-talet. Reservatet sträcker sig söder, väster
och norr om det lilla tjärnet Mörttjärn och ligger
intill Kroppefjälls gamla sanatorium, numera
restaurang-, café-, spa- och hotellanläggning.
Det finns flera fina utsiktsplatser med utsikt över
Dalboslätten och Vänern. Här finns också två
grillplatser, varav en på östra sidan av Mörttjärn
och en vid utsiktsplatsen Vida utsikten.
En trolsk natur med rik växtlighet
I naturreservatet hittar du markerade leder och en
fantastisk, omväxlande natur med fantasieggande
bergsformationer och branta stup. Växtligheten är
mycket rik och i den lövrika ängsgranskogen växer
exempelvis uddbräken, vätteros, skogsbingel,
sårläka, myskmadra, strävlosta, skogssvingel och
idegran. Här finns också gott om hassel,
fågelbärsträd, sälg och lind. Det finns granar med
höga rotben och en sevärd, mycket stor tredelad
gran. Det här är också en bra livsmiljö för bl.a.
stenknäck och olika arter av hackspett.
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Här växer uddbräken, en riktigt sällsynt ormbunke

§ Inom reservatet är det tillåtet att:
• Tälta en natt, men inte köra in med husbil eller andra fordon.
• Gå var du vill, men se upp för stupen. Har du hund ska den

vara kopplad.
• Studera djurlivet, men inte störa det.
• Plocka svamp, men inte göra åverkan på skog, blommor och
annan vegetation.
• Elda på iordningställd grillplats, där kommunen håller med
ved, men inte på andra ställen.

50

100

200

m
300

På restaurangbyggnadens veranda, bredvid den
stora informationsskylten, finns en brevlåda med
informationsblad om naturreservatet. Kontakta
gärna oss som arbetar med reservatet, via
informationen på Dalsland Center i Håverud eller
Medborgarkontoret i Mellerud, tel 0530-18900.
Där kan du också få skriften ”Upplevelsenatur i
Melleruds kommun”. Mörttjärns naturreservat
bildades 2007 genom statligt bidrag till den Lokala
Naturvårdssatsningen. Syftet är att bevara
områdets rika växt- och djurliv samt den värdefulla
kulturmiljön med monumenten i ett tätortsnära
område som är unikt för friluftslivet. Syftet ska
uppnås med anpassad skötsel. Reservatet har en
yta på 27 hektar. Fastighetsägare och förvaltare är
Melleruds kommun.
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