
Allemansrätt - naturvett
Allemansrätten innebär att vi får ströva fritt omkring i skog och mark 
och att vi får plocka bär och svamp utan att fråga någon om lov. Den 
innebär inte att vi får plocka sten och knacka loss sten ur berggrunden 
hur som helst, utan här krävs markägarens tillstånd!
Om vi skall kunna bevara den frihet allemansrätten innebär måste 
vi värna om och ta hänsyn till den natur vi vistas i. Gör vi det, ger 
naturen tusenfalt åter!  

Detta är ett av ca 80 geologiskt intressanta utflyktsmål i STENENS RIKE. 
Vill Du veta mer, kontakta turistbyrån.

Dieshier ist eines von etwa 80 geologisch interessanten Ausflugszielen 
im STENENS RIKE. Möchten Sie mehr Information haben nehmen Sie 
bitte mit dem Verkehrsamt Kontakt. 

This is one of about 80 geologically interesting excursion destinations 
in STENENS RIKE. If you want to know more get into contact with the 
tourist information centre.

Mellan 30 meter lodräta väggar störtar sig Ämån ner i en trång kanjon vid Hel-
vetesfallet, som är vida känt som ett av Orsatraktens mest intressanta besöksmål. 
Här är de våldsamma naturkrafterna mycket påtagliga.
Genom sprängningar och utbyggnader för flottningen har fallet till en del för-
ändrats, men området är fortfarande vilt och säreget. Under vårfloden när vat-
tenmassorna med våldsam kraft kastar sig ner mellan klippväggarna, är fallet 
mycket imponerande.

Geologi
Här finns mäktiga skärningar i Digerbergskonglomerat, som ligger flackt och överlagras 
av finkornig, röd sandsten. Bollmaterialet i konglomeratet utgörs huvudsakligen av porfyr, 
men även kvartsit och röd skiffer samt tuff ingår. Mellanmassan är delvis klastisk, delvis 
mycket finkornig och tuffartad. I sprickor uppträder violett flusspat. Det minst 50 meter 
mäktiga konglomeratet täcks delvis av diabas som tillhör den breda diabasförekomst 
som finns öster om Ämån. 
Söder om Digerbergskonglomeratet, uppträder röd, slirig porfyr, både strökornsrik och 
strökornsfattig, som ingår i det tidigare nämnda konglomeratet.

Växt- och djurliv
Förutsättningarna för ett spännande växt- och djurliv är stora i kanjonbildningar liknande 
den vid Helvetesfallet. Framför allt är arter som trivs i hög luftfuktighet gynnade, t ex 
lavar, mossor och vissa ormbunkar som förekommer rikligt på vissa klippväggar.
Var observant när Du besöker området, här kan det finnas verkliga rariteter! En av dessa 
är forsärlan som trivs vid det strömmande vattnet, djupt nere i kanjonen. En annan är 
den ovanliga trådbrosklaven som finns på flera ställen, gynnad av den skuggiga och 
fuktiga miljön. Häckfåglar som hussvala och strömstare bygger sina bon på avsatser i 
klippväggarna och ses ofta under födosök djupt nere i ravinen.

Helvetesfallet
Am Helvetesfall stürzt das Flüsschen Ämån zwischen lotrechten 
Wänden von 30 Metern in eine enge Canonbildung. Hier gibt es 
blossgelegte Steinplatten aus Digerbergkonglomerat mit Bällen 
von verschiedenen Porphyren. Spannende Pflanzen und Tiere 
gedeihen in den Steilhängen, vor allem Arten die von hoher 
Luftfeuchtigkeit begünstigt werden.

Gehen Sie bitte mit der Natur vorsichtig um und lassen Sie 
bitte kein Gerümpel!

Helvetesfallet
At Helvetesfallet River Ämån falls down between vertical walls 
in a narrow canyon formation. Here there are large uncovered 
slabs consisting of Digerberget conglomerate with balls of dif-
ferent porphyries. Exciting plants and animals thrive in the pre-
cipices. Be careful when you visit Helvetesfallet and please use 
th steps, foot-bridges and handrails in the area. The rocks can 
be very slippery.

Please take care of nature and don´t leave litter!

Var försiktig  när du besöker Helvetesfallet och använd de trappor, spångar och led-
stänger som finns i området. Här finns mycket att upptäcka för den som är nyfiken! 
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Konglomerat vid Helvetesfallet

Konglomerat
har bildats under vitt skilda tidsåldrar. Ett 
konglomerat kan jämföras med en havsstrand 
eller en flodfåra där block, stenar och grus 
ligger blandade i en mellanmassa av finkornigare 
sand. Allt har rundats av rinnande vatten eller 
vågskvalp. Dessa avlagringar har sedan veckats 
ned i jordskorpan, utsatts för höga tryck och 
temperaturer och omvandlats till fasta bergarter.


