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Garberg
Garberg is a mountain with a lot of unusual and demanding plants and animals. The 
bed-rock consists of the in the northern parts of Dalecarlia common, coarse red- and 
whitemottled granite from Garberg.
Be very careful when visiting the area. It can be very slippery!
Please take care of nature and don´t leave litter!

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.

Garberg
Garberg ist ein Südpflanzenberg mit vielen ungewöhnlichen und fordernden Pflanzen 
und Tieren. Der Felsboden besteht aus dem in nördlichen Dalekarlien gewöhnlichen, 
grobkörnigen, rot- und weissgesprenkelten Garberger Granit. 
Seien Sie bitte sehr vorsichtig wenn Sie das Gebiet besuchen. Es kann sehr glatt 
sein!
Gehen Sie bitte mit der Natur vorsichtig um und lassen Sie bitte kein Gerüm-
pel!

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

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.

GaffelbräkenSkål av Garbergsgranit, 
41 cm hög

Garberget, 419 m ö h, är ett typiskt sk sydväxtberg med en rejäl 
”hammare” och en rasbrant som ligger rakt mot söder.

Geologi
Berggrunden i området består av en röd- och vitspräcklig, massfor-
mig Garbergsgranit. Den är rapakiviliknande och står porfyrerna 
nära. Här på Garberget är den grovkornig med 10-15 mm stora, 
blekt köttröda kalifältspater vanligen omgivna av plagioklasmant-
lar, kvarts, klorit och hornblände.
Garbergsgraniten blir mycket vacker om den slipas och poleras. 
Den har därför tagits tillvara, ofta i stora flyttblock, och bearbetats 
i   porfyrverken i Älvdalen. Flera mycket vackra och imponerande 
prydnadsföremål har tillverkats av den rödaktiga Garbergsgraniten, 
t ex en 4 m höga urna till tsaren i Ryssland, Rosendahlsvasen och 
Karl XIV Johans sarkofag.

Växter och djur
En typisk sydväxtbergsflora med t ex getrams, kungsljus, svart-
bräken och gaffelbräken finns i den stora branten.
Även många intressanta mossor, lavar och svampar finns framfö-
rallt i den skog som ligger strax nedanför själva rasbranten. 
En del spännande fåglar och djur förekommer regelbundet vid 
berget. Här kan nämnas tretåig hackspett och mård.

Var försiktig när Du besöker berget! Halkrisken är mycket stor, 
framförallt vid regn.
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